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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
Quinta do Souto era, no século 
XIX, uma das maiores da Vila de 
Paredes, tendo o topo da divi-

são do terreno o atual Adro da Igreja de 
Paredes. Junto do muro, existia uma 
pequena casa, destinada ao jornaleiro 
do Palacete. Com o passar do século a 
quinta foi dividida, com a construção da 
nova igreja, abertura de novas ruas e a 
sua urbanização. A velha casa lá conti-
nuou, já desocupada mas bem conser-
vada pela família do Visconde de Pare-
des, sua proprietária. Em 1963 um in-
cêndio na Freguesia de Irivo, Penafiel, 
destruiu totalmente a casa de um casal 
com 6 filhos, 4 rapazes e 2 meninas, sem 
que tivessem para onde ir viver. Como a 
esposa tinha um irmão em Paredes, do-
no da pensão Manata, este conseguiu a 
casa acima referida para alojar toda a 
família de Agostinho Barbosa Mendes, 
natural de Rans e nascido em 1924. Ti-
nha como recursos apenas o rendimen-
to do seu trabalho na construção civil. A 
sua esposa, Maria Ferreira, cuidava da 
casa e dos seus filhos, pelo que ficaram 
em situação difícil. Mas a vida também 
pode trazer boas surpresas, e o pároco 
de Castelões de Cepeda, Padre Rodrigo 

da Cunha, convidou-os 
para a funções de Sa-
cristão (ao marido) e pa-
ra limpeza da Igreja (a 
esposa). Tudo mudou. 
Como família religiosa, 
de boas relações pes-
soais e de elevada con-
fiança, passou a ser esti-
mada pelos Paroquia-
nos e tratada com muito 
carinho. Durante anos o 
Sr. Agostinho manteve a 
sua profissão, a par da 
função de Sacristão. Nisto nunca des-
curava as suas obrigações, estando 
mesmo disponível, mesmo para além 
das horas normais na Paróquia. Um dos 
seus filhos o Manuel Mendes, seguiu a 
vida religiosa e foi ordenado Padre Sa-
lesiano, o que encheu de alegria os Pais 
e o povo de Paredes. Querido de todos, 
o P.e Manuel passou a celebrar a Euca-
ristia todos os anos durante o mês de 
Agosto, e não deixou de participar nos 
grandes eventos da Paróquia. O Sr. 
Agostinho permaneceu como Sacristão 
desde 1963 até 2018, o que perfez 55 
anos, tendo transmitido, a missão de 

Sacristão ao seu filho 
Zeferino. Isto foi senti-
do por ele como um ato 
de reconhecimento e 
recompensa pelo seu 
b o m  d e s e m p e n h o 
acompanhando três Pá-
rocos, que o estimaram 
como se da família fos-
se. Contava-me que era 
um homem muito feliz, 
pela extraordinária es-
posa que tinha e pelos 
filhos que Deus lhe deu. 

Louvava a Deus por ter ajudado o seu 
filho a chegar a Padre e pelas grandes 
responsabilidades que ele tinha e assu-
mia numa missão difícil, sempre com 
um sorriso de felicidade. Partiu em 
2019, com o dever cumprido, na família 
e na missão na Paróquia, com lealdade 
ao pároco e ao povo de Paredes que 
também soube estar consigo. Como 
seu amigo e como Dirigente Escutista, 
com quem ele colaborou desde sempre, 
lhe presto tributo em nome da juventu-
de que foi por si acarinhada. Todos nós 
acreditamos, com a nossa fé, que está 
no lugar Santo que bem merece.

Agostinho Barbosa Mendes (Sacristão)

POR: GASTÃO MOREIRA

Todos temos uma mão para dar
E outra para receber
Mesmo quando falte o saber
de como as utilizar
e qual a que em cada momento 
se deve empregar.

Mas há quem não possa
outra coisa fazer
À mão 
senão a estender
e mesmo para isso não tem 
sozinho saber.
São aqueles
Que só têm uma mão …
E só lhes resta pedir…
Nada podem exigir…
Não têm como protestar.
 
Como é que o da mão estendida exige 

se apenas uma mão tem?
De que lhe servia pôr a outra mão no ar,
se a tivesse? 
Para quê, cerrar o punho, 
e protestar como um grunho? 
Acresce 
Que quem só tem uma mão, 
quando tem a mão fechada, 
se pedisse, 
mesmo que algo se lhe desse 
não ganhava nada, 
Por não ter dedos
Abertos e esticados
para agarrar 
O que receber pudesse.
Por isso mais valia 
Se mais uma mão tivesse
Ficar na boca  
Para a calar 
E a outra, a que se tem,
ficar estendida 
desesperada
a esperar,
sem protestar
por estar vazia.

Aqui não vale a bíblia, 

a sua misericórdia, 

e discreta memória…

A direita e a esquerda 

Precisam de se ver

Para saber o que cada uma,

Por caridade,

ou por dever,

anda a fazer,

ou não, 

à mão

estendida…

E fica a curiosidade... 

Qual das duas anda a pedir? 

E qual delas a protestar?

Ou estão as duas apertadas

Uma na outra

Conjuradas

Em não ver

Aquele que de mão estendida

Ao seu lado

Está a sofrer?

EDITORIAL

Quantas mãos tens?
Caro leitor, para se lembrar na hora da consignação do IRS

MANUEL OLIVEIRA CARRAGETA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA

Os estudos disponíveis apontam para uma mortalidade 
global da COVID-19 de um pouco mais de 2%, que aumen-
ta muito significativamente com a idade, sendo inferior a 
0,5% nos doentes com menos de 50 anos e superior a 15% 
nos doentes com mais de 80 anos. Os doentes com patolo-
gia cardíaca, qualquer que seja a sua idade, têm maior risco 
de morrer no caso de contraírem a infeção. Mais de 80% 
dos infetados com o vírus têm sintomas ligeiros que não 
exigem internamento e um número indeterminado ainda 
mais alto, é assintomático.
Os principais sintomas desta infeção são a febre e o cansa-
ço, de início, a que se segue a tosse seca, que pode evoluir 
para falta de ar. A dor de garganta e a rinorreia não são sin-
tomas muito habituais na COVID-19. Se o doente tiver 
aqueles sintomas, deve ficar em casa e contactar a Saúde 
24 ou o seu médico telefonicamente, evitando ir de ime-
diato ao consultório médico ou ao hospital.
As queixas de falta de ar e de cansaço podem ser sintomas 
de COVID-19, mas também podem ser devidas, por exem-
plo, a insuficiência cardíaca, o que levanta dificuldades 
diagnósticas. Alguns doentes idosos ou mais frágeis, po-
dem não ter febre e manifestar sintomas atípicos bastante 
pouco específicos, tais como confusão mental, quedas, 
etc., que, por si só, não levantam a suspeita da presença da 
infeção.
Para além da existência de doença cardiovascular se asso-
ciar a maior risco de morte nos infetados com o vírus SARS 
– CoV-2, também a COVID-19 causa com frequência vá-
rias complicações cardiovasculares, nomeadamente, mio-
cardites, arritmias, trombo-embolismo e até enfartes do 
miocárdio. Por outro lado, alguns dos fármacos que estão 
a ser utilizados no tratamento da Covid-19 podem ter efei-
tos secundários cardiovasculares, tais como, provocar ou 
agravar a insuficiência cardíaca, prolongar o intervalo QT, 
causar arritmias, etc. Portanto, pelo facto de ser doente do 
coração, no caso de contrair a COVID.19, está em risco de 
ter uma infeção mais grave.
Se o doente estiver a tomar medicamentos para a sua 
doença cardiovascular, não deve, em caso algum, parar a 
medicação sem consultar o seu médico, pois caso contrá-
rio a sua situação clinica pode agravar-se. Os fármacos 
cardiovasculares nomeadamente para a insuficiência car-
díaca, patologia cada vez mais frequente, são muito impor-
tantes, pois reduzem significativamente a mortalidade e 
melhoram a qualidade de vida. Estes doentes devem ter 
cuidados redobrados em evitar a ingestão excessiva de lí-
quidos e não tomar fármacos anti-inflamatórios não este-
roides, sobretudo se forem hipertensos.
Lembramos que os doentes com insuficiência cardíaca são 
dos mais vulneráveis ao vírus pelo que para minimizar o 
risco de infeção, devem fazer cuidadosa higiene das mãos, 
praticar distância social, usar a máscara em ambientes fe-
chados e ficar em casa, o mais tempo que puderem.        
Embora seja normal que os doentes se sintam ansiosos 
com o risco desta infeção, é da maior importância, como já 
dissemos, manter um bom estilo de vida. Fazer uma ali-
mentação saudável, praticar exercício diário, não fumar, 
dormir o suficiente e procurar reduzir o stress, aumenta a 
resistência ao vírus e é fundamental também para reduzir 
o risco de um conjunto de doenças, nomeadamente as car-
diovasculares, que são responsáveis por um número de 
mortes muito superior à COVID -19. Não é demais insistir 
que, no caso de contrair a infeção, estar o mais saudável e 
controlado possível da sua doença cardiovascular, ajuda a 
resistir melhor ao vírus, pelo que deve continuar a tomar a 
medicação e visitar o médico com a mesma regularidade 
que faziam antes da pandemia surgir.
Para terminar, lembre-se que, pelo facto de haver uma 
pandemia de COVID-19, não vão deixar de continuar a 
ocorrer enfartes do miocárdio e acidentes vasculares 
cerebrais.

A COVID-19 e as Doenças 
Cardiovasculares

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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Detido por tráfico de 
droga  
e condução perigosa  
de automóvel roubado 

Preso por  
crimes de furtos 
qualificados

Um homem de 32 anos foi deti-
do no concelho de Paredes por trá-
fico de droga e condução perigosa 
de um automóvel furtado.

A GNR esclarece que após a ten-
tativa de abordagem a uma viatura, 
o seu condutor "adotou um com-
portamento suspeito quando se 
apercebeu da presença da Guarda, 
tentando alterar o seu percurso pa-
ra evitar os militares".

O homem, que tinha nove do-
ses de cocaína e seis de heroína, 
fugiu à GNR excedendo "o limite 
de velocidade permitido por lei" e 
fazendo "ultrapassagens e mano-
bras perigosas, colocando em pe-
rigo a sua vida e a dos demais 
utentes da via", acrescentou 
aquela força policial.

"O veículo acabou por ser inter-
cetado na localidade de Lordelo, 
após despiste, culminando na de-
tenção do condutor e na apreensão 
do veículo, uma vez que se apurou 
que este havia sido furtado", refere 
ainda a GNR.

A viatura já foi entregue ao 
proprietário.

Os militares apreenderam ao 
suspeito nove doses de cocaína, 
seis de heroína, dois telemóveis e 
20 euros. "O suspeito, com antece-
dentes criminais por tráfico de es-
tupefacientes pelos quais já cum-
priu pena de prisão efetiva, ficou 
detido nas instalações do Posto 
Territorial de Lordelo", acrescenta.

Após um primeiro interrogató-
rio, no Tribunal Judicial de Penafiel, 
o homem ficou "sujeito à medida de 
c o a ç ã o  d e  a p r e s e n t a ç õ e s 
bissemanais".

O Núcleo de Investigação Cri-
minal (NIC) da GNR de Penafiel 
deteve um homem de 30 anos, 
por suspeitas de crimes de furtos 
qualificados, nos concelhos de 
Paredes e Felgueiras.

Na sequência de uma investi-
gação por vários crimes de furtos 
em estabelecimentos comerciais, 
que teve a duração de cerca de 
um mês, ontem, dia 21 de maio, os 
militares da GNR desencadea-
ram diversas ações policiais que 
culminaram na detenção do prin-
cipal suspeito. “O indivíduo re-
corria à prática deste tipo de cri-
me com elevada frequência, arre-
messando pedras contra as 
montras dos estabelecimentos, 
para daí obter quantias monetá-
rias ou objetos que pudessem 
servir de venda e assim adquirir 
produtos estupefacientes para 
consumo próprio”, explica fonte 
da GNR. Há hora do fecho desta 
edição, o detido aguardava pelas 
medidas de coação.

Redação  | texto

Detido por  
violência doméstica

Um homem de 44 anos, foi de-
tido no dia 14 de maio por violên-
cia doméstica.

A detenção do indivíduo, natu-
ral de Paredes, levada a cabo pelo 
Núcleo de Investigação e de 
Apoio a Vítimas Específicas (NIA-
VE) da GNR de Penafiel, está rela-
cionada com uma investigação a 
crimes de violência doméstica.

O suspeito, com antecedentes 
criminais por tráfico de estupefa-
cientes, pelo qual já foi condenado 
a pena de prisão, agrediu e amea-
çou de morte a ex-mulher, de 42 
anos, durante as saídas precárias.

Com problemas de alcoolis-
mo, o suspeito terá agredido a 
mulher desde o início do casa-
mento, em 1996, tendo inclusi-
vamente, durante uma das si-
tuações, sido necessário rece-
ber tratamento hospitalar.

Durante os três períodos em 
que esteve preso, obrigou a vítima 
a entregar-lhe dinheiro de forma 
regular na prisão, vendo-se esta 
forçada a vender todos os bens e a 
ir residir com as filhas para casa de 
um familiar. No dia 18 de abril, o 
suspeito, ao sair em liberdade 
condicional, deslocou-se a casa da 
vítima para a ameaçar, tendo sido 
revogada a sua liberdade e condu-
zido novamente ao estabeleci-
mento prisional do qual saiu, no 
dia 3 de maio, em liberdade defini-
tiva. Tendo em conta o perigo que 
a vítima estava sujeita, o suspeito 
acabou novamente por ser deti-
do, no dia 14, por violência domés-
tica, e presente ao Tribunal Judi-
cial de Penafiel onde lhe foram 
aplicadas as medidas de coação 
de afastamento da residência e 
proibição de contactos com a víti-
ma, por qualquer meio ou forma e 
proibição de adquirir ou deter ar-
mas de fogo.

Redação  | texto
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Condutor que matou dois motards de 
Rebordosa condenado a 25 anos de prisão 
SENTENÇA. Arguido, José Fernando Silveira Pinto, também conhecido por “Doceiro” conduzia um A4 sem seguro. Apesar da pena 
máxima, para o Tribunal “não ficou provado que o arguido agiu de modo premeditado e com frieza de ânimo”.

O 
Tribunal de Pe-
nafiel condenou 
um condutor de 

Rebordosa a 25 anos de pri-
são por atropelar deliberada-
mente cinco pessoas, matan-
do duas delas, - Pedro Miguel 
Fernandes Leal “espanhol”, 
36 anos e José António Neto 
Nogueira, 30 anos - na se-
quência de desentendimen-
tos durante a festa da matan-
ça do porco no Moto Clube 
de Rebordosa.

Os factos em julgamento 
remontam a 23 de fevereiro 
de 2019, ocasião em que, se-
gundo o tribunal, o arguido, 
José Fernando Silveira Pinto, 
também conhecido por “Do-
ceiro”, participava num con-
vívio de angariação na sede 
do Moto Clube de Rebordo-
sa, e se desentendeu com ou-
tros convivas, chegando a 
agredir dois deles. Já no exte-
rior, o arguido disse que iria 
resolver o assunto “à sua ma-
neira”, posto o que se dirigiu 
ao seu automóvel, na compa-
nhia do seu filho menor de 11 
anos de idade, pô-lo em mar-
cha e, “em grande velocidade, 
dirigiu-o em direção às pes-
soas que se encontravam nas 
proximidades da sede do re-
ferido Moto Clube, colhendo 

cinco pessoas, duas das 
quais vieram a morrer”, pode 
ler-se no acórdão, proferido 
na passada segunda-feira, 18 
de maio pelo Tribunal Judi-
cial de Penafiel.

Ficou ainda provado que 
José Pinto, com uma taxa de 
alcoolemia de 1,885 g/l de 
sangue, abandonou o local 
do atropelamento “fazendo 

seguir o veículo que tripulava 
em contramão e embatendo 
em vários veículos no seu 
percurso” refere a sentença.

A condenação de José 
Pinto a 25 anos de prisão, pe-
na máxima em Portugal, é o 
somatório de penas parcela-
res que totalizavam 54 anos, 
pela prática de dois crimes de 
ofensa à integridade física, 
dois de homicídio qualificado 

consumados e três na forma 
tentada, quatro de dano e um 
de condução perigosa de veí-
culo rodoviário. O Tribunal 
condenou ainda o arguido à 
pena acessória de proibição 
de conduzir veículos com 
motor pelo período de dois 
anos e nove meses pelo crime 
de condução perigosa de veí-
culo rodoviário. O veículo 
automóvel Audi A6 usado no 

crime os seus “acessórios” 
foram declarados como per-
didos a favor do Estado e o 
Arguido foi ainda condenado 
ao pagamento de 306 euros 
r e l a t i v o  à s  c u s t a s  d o 
processo. 

Por fim, os familiares das 
vitimas do acidente não se-
rão indemnizadas pelo segu-
ro automóvel por este não 
existir: “muito embora o ar-

guido tenha insistido que o 
veículo ́ tinha seguro`, a ver-
dade é, apesar de notificado 
para o efeito José Pinto não 
conseguiu provar nem de 
longe nem de perto, que, à 
data dos factos, existisse se-
guro que garantisse os danos 
causados pela circulação do 
veículo Audi A6 de matrícula 
KT06 OJA”, pode ler-se no 
acórdão. 

Redação  | texto

O que disse o arguido
José Pinto, sem antecedentes criminais, disse em tribunal 
lamentar existência de vítimas, bem como o impacto nos 
familiares, expressando sentimento de empatia para com 
os mesmos, embora, tenha afirmado que foi mais vítima 
que réu das circunstâncias que descambaram no incidente 
e endossou alguma responsabilidade para terceiros por 
não terem agido de modo diferente com ele.

16h30 – 16h50, vinte minutos de terror *
- Cerca das 16h30 horas, já alcoolizado, o arguido decidiu 
retirar-se da festa do Moto Clube, na companhia do seu filho 
de 11 anos dirigindo-se ao seu automóvel, um A4. 
- Sempre imprimindo maior velocidade ao carro, ao chegar 
próximo do Largo de Vales, ainda na Rua do Mastro e próximo 
da confluência com a Rua das Cabaneiras, o arguido dirigiu o 
veículo que conduzia contra um grupo de pessoas que, apea-
dos, ali se encontrava, com o propósito de as atropelar e de 
lhes tirar a vida; 
- Então, nesse momento, alertados pelo barulho do motor e 
pelos gritos de alguns dos presentes várias pessoas se des-
viaram, tendo o arguido colhido Bruno Filipe de Jesus Pinto 
Loureiro que, então, se encontrava apeado, em cima da sua 
bicicleta parada e que não teve tempo de se refugiar da inves-
tida do arguido, sendo projetado no ar até cair; 
- De seguida, continuando a imprimir grande velocidade, o 
arguido, visando atingir mais pessoas, guinou súbita e ines-
peradamente o volante do veículo, dirigindo-o para um grupo 
de pessoas que se encontrava apeada na confluência da Rua 
do Mastro com a Rua das Cabaneiras, junto ao passeio e sem 
impedir o trânsito na via pública, então atingindo Pedro Mi-
guel Fernandes Leal, José António Neto Nogueira, Fernando 
Carlos Pacheco Ribeiro e Paulo Roberto Dias Ribeiro, sendo 
que alguns voaram e ficaram prostrados no solo, gravemente 
feridos;
- Às 16h50 José Pinto entregava-se voluntariamente no pos-
to da GNR de Lordelo.

* Excerto do acordão
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Autarca de Lordelo levou amostra de água 
do rio Ferreira ao Ministro do Ambiente
POLUIÇÃO. Nuno Serra quis com o ato simbólico reavivar a memória de Pedro Matos Fernandes pelos atrasos da inauguração da 
ETAR de Arreigada. Ministro ironizou com a interpelação e justificou o atraso com o confinamento do coronavírus.

O 
presidente da 
J u n t a  d e  Fr e -
guesia de Lor-

delo, Nuno Serra, na passa-
da quarta-feira, dia 20 de 
maio, foi à Assembleia da 
República (AR) entregar ao 
ministro do Ambiente, Pe-
dro Matos Fernandes uma 
amostra da água poluída 
que corre no rio Ferreira, 
em Lordelo. O rio está há 
mais de 20 anos a ser conta-
minado pelas descargas da 
Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de 
Arreigada,  em Paços de 
Ferreira. E foi essa água po-
luída que o autarca fez che-
gar ao ministro, no final da 
audição parlamentar da 
Comissão do Ambiente on-
de Matos Fernandes foi ou-
vido por causa dos resíduos 
p r o v e n i e n t e s  d o 
estrangeiro. 

A investida de Nuno Ser-
ra, que além de autarca de 
freguesia é também membro 
da atual Comissão Política 
do PSD/Porto, interpretou 
mais um capítulo da luta lor-
delense contra a poluição 
provocada pela “inexistên-
cia” da ETAR que despeja o 
esgoto (líquido) sem trata-
mento no rio Ferreira.

A reconstrução da in-
fraestrutura, iniciada em 
julho de 2018, já está con-
cluída desde o outono de 
2019. Porém a ETAR conti-
nua sem trabalhar, alegada-
mente, devido a alguns por-
menores técnicos que es-
tão por resolver. 

Em declarações aos jor-
nalistas, na sala dos Passos 
Perdidos da AR, Nuno Serra 
relembrou que o ministro do 
Ambiente tem faltado à pala-
vra com falsas promessas de 
entrada em funcionamento 
da ETAR. “A Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais 
está pronta há meio ano e 

ainda não está em funciona-
mento. A consequência des-
te crime ambiental é que o 
rio Ferreira continua poluído 
e as populações continuam 
confrontadas com este pro-
blema de saúde publica e 

sem puderem usufruir do 
parque de lazer”, disse o pre-
sidente de Junta de Lordelo. 

O autarca explicou que 
reuniu com os deputados 
do PSD/Porto a quem pe-
diu, nomeadamente, para 

e n t r e g a r  a o  m i n i s t r o  a 
amostra da água que havia 
recolhido no rio Ferreira. 
“Espero que a amostra da 
água seja, simbolicamente, 
entregue ao senhor minis-
tro do Ambiente para que 
desta forma tome cons-
ciência desta realidade. Es-
pero que com esta atitude 
leve o senhor ministro a re-
fletir e a inaugurar definiti-
vamente a ETAR resolven-
do um dos maiores proble-
mas da freguesia”, concluiu 
o autarca que faz também 
parte da comissão de acom-
panhamento das obras na 
ETAR de Arreigada. 

Interpelado pelo deputa-
do do PSD, António Cunha, 
que lhe terá entregue a água 
poluída, o ministro confirmou 
que inicialmente havia um er-
ro qualquer com a ligação à 
parte elétrica “da qual V.exa. 
[António Cunha] pode achar 
que eu tenha culpa, não tenho 
problema nenhum com isso, 
pode achar que o verdadeiro 
ministro é o que está de ́ bus-
ca polos` à porta da ETAR de 
Arreigada, mas o problema 
foi resolvido”, disse em tom 
jocoso. “Agora”, prosseguiu 
Pedro Matos Fernandes, 
“neste momento as membra-
nas utilizadas para o trata-
mento são de uma empresa 
Austríaca e têm de ser os seus 
técnicos a colocá-las em fun-
cionamento, mas o confina-
mento impede esses técnicos 
de se deslocarem a Portugal”, 
justificou o ministro.  

A empreitada de recons-
trução da ETAR no valor de 
5,1 milhões de euros, com-
participada em 80% por fun-
dos comunitários e com um 
prazo de execução de 30 me-
ses (já ultrapassados), permi-
tirá tratar cerca de 500 me-
tros cúbicos de efluentes por 
hora e um volume médio de 
10.000 metros cúbicos por 
dia, duplicando assim a capa-
cidade do equipamento, se-
gundo a empresa projetista.
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António Cunha entregou garrafa
com água poluída do rio Ferreira

ao ministro do ambiente

Ministro do ambiente ironizou
com as queixas sobre a
ETAR de Arreigada
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Olha a Feira de Paredes
REPORTAGEM. O dia 18 de maio voltou a ser de feira na cidade para duas dezenas e meia de produtores agrícolas. Amanhã, sába-
do 23 maio, já será diferente. Todos os feirantes estão autorizados a ganhar a vida na feira de Paredes.

O 
concelho de Pa-
redes, em ter-
mos absolutos, 

continua a ser dos municí-
pios da região com um maior 
número de casos de infeção 
por covid-19. Em todo caso e 
em linha com o todo nacio-
nal, a última quinzena trouxe 
um ligeiro abrandamento no 
número de infetados. On-
tem, dia 21 de maio, a DGS 
contabilizava 330 casos de 
coronavírus em Paredes.

Na passada segunda-fei-
ra, dia 18 de maio, entrou em 
vigor a segunda fase do des-
confinamento das medidas 
que haviam sido decretadas 
pelo Governo para travar a 
escalada da infeção. Agora, 
com o abrandamento da su-
bida do número de infeta-
dos, a vida mascarou-se de 
normal. 

Na cidade sede do conce-
lho, a manhã desabrochava 
com um ligeiro sorriso, ainda 
que tapado pela máscara, 
agora, acessório obrigatório 
em espaços fechados. 

Um dos ténues sinais de 
normalidade deu-se com o 
regresso da feira de Paredes. 
Para já só puderam montar 
tenda os produtores agríco-
las.  Amanhã,  sábado 23 
maio, já será diferente. To-
dos os feirantes estão auto-
rizados a voltar a ganhar a 
vida na feira de Paredes. 

No dia 18 de maio, foram 
26 os vendedores de frutas, 
legumes, bacalhau, carne, 
flores e plantas, etc que se 
apressaram a comercializar 
as suas colheitas. 

A feira, “correu muito 
bem”, no dizer dos produto-
res que ansiavam pelo re-
gresso da feira. Ainda que 

muitos dos feirantes tives-
sem dado nota a O Progres-
so de Paredes que o regresso 
deveria ser para todos os 
vendedores. “Se assim fosse 
arrastava mais gente à feira”, 
argumentavam. 

“O que se vê é que quem 
vem à feira é para comprar. 
Ninguém vem passear”, con-

fessou um agente da Polícia 
Municipal que “guardava” a 
entrada no corredor ao lon-
go do qual estavam dispos-
tas as bancas que ladeavam 
uma das ruas do 2º patamar 
do Largo da Feira. Os clien-
tes faziam as compras no 
sentido descendente. E já 
não voltavam para trás. “É 

uma forma de evitar aglo-
merados de pessoas a cru-
zar-se umas pelas outras”, 
explicou a fonte da polícia 
municipal.   

“Este regresso da feira é 
muito importante para os 
nossos agricultores. Já devia 
ter aberto. Noutros conce-
lhos, eu verifiquei, as feiras 

abriram mais cedo”, disse 
Maria Adelina Meireles, pro-
fessora aposentada do ensi-
no secundário. 

“A senhora professora”, 
como ainda é tratada, foi à 
feira comprar cerejas e azei-
tonas à dona Maria Teixeira, 
agricultora de Besteiros de 
quem “é cliente há muitos 
anos”. 

Alguns metros mais abai-
xo, Odete Vieira, com a ten-
da do seu horto de Banho e 
Carvalhosa, no Marco de 
Canaveses, estava radiante 
por voltar a vender na feira 
de Paredes. “Esta pandemia 
apanhou-nos nos dois meses 
cruciais da nossa atividade”, 
disse a O Progresso de Pare-
des referindo-se ao plantio 
agrícola da primavera. “O 
que nos tem valido são as 
vendas à beira da estrada, 
mas uma feira não tem com-
paração”, confessou.

O regresso da Feira em 
Paredes foi também uma 
possibilidade para reatar as 
conversas por mais breves 
que fossem. “Este tempo 
tem-nos tirado a capacidade 
de convívio. Sair, ir almoçar a 
qualquer lado numa mesa 
com muita gente da família 
ou amigos... e é isso que está 
a fazer-me mesmo muita fal-
ta. No resto, estou mais por 
casa, arranjei uma atividade 
que se pode resolver sem 
sair. Passo bem o tempo”, 
concluiu Maria Adelina 
Meireles. 

Redação  | texto

Trocas comerciais regressaram
à feira de Paredes
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Tribunal de Contas autoriza alargamento 
de instalações no CHTS
VISTO. Investimento na ordem de 1 milhão de euros decisivo para prestar mais e melhores cuidados.

O 
Centro Hospita-
lar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) 

recebeu luz verde do Tribu-
nal de Contas (TC) para o 
alargamento das instala-
ções para as especialidade 
d e  P n e u m o l o g i a  e  d e 
Nefrologia.

Os projetos são conside-
rados pela administração 
hospitalar como “essen-
ciais” para melhorar e au-
mentar os cuidados presta-
dos à população da região 
onde Paredes se insere. 

O alargamento das insta-
lações para a especialidade 
de Pneumologia, vai permi-
tir melhorar os dois secto-
res técnicos mais importan-
tes – a Unidade de Bronco-
logia e Técnicas, com mais 

garantias de controlo de In-
feção, e a Unidade de Fun-
ção Respiratória – que pas-
sará a ter mais salas e equi-
p a m e n t o s ,  p e r m i t i n d o 
melhorar as condições de 
apoio aos Insuficientes Res-

piratórios e ainda a criação 
de dois quartos para Estudo 
do Sono.

Refira-se que na especia-
lidade de Pneumologia, o 
CHTS tem na sua área de in-
fluência uma taxa de inci-

dência de tuberculose mui-
tíssimo superior à média 
nacional muito por “culpa” 
da indústria de extração de 
inertes, “que importa atacar 
de modo mais intenso, sen-
do a realização desta obra 

um passo fundamental”, jus-
tifica Carlos Alberto Silva, 
Presidente do Conselho de 
Administração do CHTS.

A Nefrologia é outro ser-
viço cujas obras de alarga-
mento vão permitir, pela 

primeira vez em muitos 
anos, a criação de uma uni-
dade de diálise do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) 
nesta região que permita 
dar resposta, evitando a ne-
cessidade de transferir 
d o e n t e s  p a r a  o u t r o s 
hospitais.

 “A autorização do Tribu-
nal de Contas é uma excelen-
te notícia nos tempos con-
turbados que vivemos, pois 
vai permitir dotar duas espe-
cialidades de mais meios e 
até de mecanismos para uma 
futura criação de uma unida-
de de diálise que é reivindi-
cada pela região há muitos 
anos. Acreditamos que em 
breve podemos vir a ter mais 
notícias idênticas sobre in-
vestimentos que são essen-
ciais para um Centro Hospi-
talar”, acrescentou Carlos 
Alberto Silva.

Redação  | texto

A Associação Portugue-
sa de Intervenção Cardio-
vascular (APIC) de acordo 
com as recomendações do 
Ministério da Saúde, os la-
boratórios de hemodinâmi-
ca voltaram a semana pas-
sada a chamar os doentes 
para a realização de consul-
tas, exames e procedimen-
tos que estavam anterior-
mente programados. No 
entanto a APIC alerta para 
a recusa dos doentes em 
voltar ao hospital, por me-
do de serem infetados pelo 
COVID-19.

“Uma percentagem sig-
nificativa de doentes de 
cardiologia pede para adiar 
o seu regresso ao hospital, 
para a realização de proce-
dimentos programados re-

ferindo que têm medo de 
contrair o vírus COVID-19. 
“É preciso, por isso, esclare-
cer, que todos os laborató-
rios de hemodinâmica es-
tão preparados para rece-
b e r  o  d o e n t e ,  e m 
segurança. Além disso, to-
dos os doentes que estão a 
ser chamados necessitam, 
efetivamente, da realiza-
ção do procedimento, pelo 
que é vital que aceitem re-
gressar”, alerta João Brum 
Silveira,  presidente da 
APIC.

O responsável garante 
que a retoma da atividade 
“foi adaptada à nova reali-
dade” de forma a garantir a 
segurança tanto dos doen-
tes como dos profissionais. 
“Apesar da situação de saú-
de pública em que nos en-
contramos, existem per-
cursos protegidos e ade-

quados no hospital para as 
pessoas que sofrem de pro-
blemas cardiovasculares. 
Continuamos a recomen-
dar a realização de testes 
COVID-19 a todos os doen-
tes, e o acompanhamento 
do estado clínico de todos 
os doentes em lista de espe-
ra. Os primeiros doentes a 
serem chamados, no decor-
rer dos próximos meses, 
são os que consideramos 
prioritários clinicamente”, 
conclui João Brum Silveira. 
A Associação Portuguesa 
de Intervenção Cardiovas-
cular, é uma entidade sem 
fins lucrativos e tem por fi-
nalidade o estudo, investi-
gação e promoção de ativi-
dades científicas no âmbito 
dos aspetos médicos, cirúr-
gicos, tecnológicos e orga-
nizacionais da Intervenção 
Cardiovascular.

Doentes recusam voltar  
ao hospital, por medo de serem 
infetados pela covid-19

PUB
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DGS avisa que limpar ruas 
com desinfetante  
não é eficaz
HIGIENIZAÇÃO. Algo diferente, frisa Graça Freitas, são as medidas de limpeza habi-
tuais das câmaras com os métodos habituais.

A 
u t i l i z a ç ã o  d e 
produtos espe-
cíficos para eli-

minar o vírus de grandes 
superfícies, como ruas, não 
é recomendada porque não 
é eficaz e tem efeitos nega-
tivos na saúde das pessoas 
e ambiente, disse hoje a di-
retora-geral da Saúde.

“Não está provado que 
seja eficaz utilizar desinfe-
tantes em grandes superfí-
cies, como ruas, mas pelo 
contrário não terá grande 
eficácia sob o vírus. Aliás, 
numa grande superfície, co-
mo estradas, ruas ou pas-
seios, a probabilidade de lá 
existir este tipo de vírus é 
pequena, dado o tipo de 
transmissão que, teria, de 
passar de uma pessoa infe-
tada para o solo”, afirmou 
Graça Freitas, na conferên-
cia de imprensa relativa à 
pandemia da covid-19.

E como alguns produtos 
que são utilizados podem 
ter efeitos negativos não só 
no ambiente, mas na saúde 
das pessoas, a DGS não re-
comenda a sua utilização, 
vincou.

Contudo, algo diferente, 
frisou, são as medidas de lim-
peza habituais das câmaras 
com os métodos habituais.

“Contra a higienização 
da via pública não temos 
nada contra”, realçou.

Além disso, Graça Frei-
tas explicou que a desinfe-
ção de superfícies, como 
mesas, armários ou equipa-
mentos, onde o vírus possa 
existir em grandes quanti-
dades é indicada e não tem 
efeitos contraindicados.

Pulverizar ou fumigar de-
sinfetante nas ruas, como al-
guns países estão a fazer pa-
ra combater a pandemia de 
covid-19, não elimina o vírus 
e coloca riscos sanitários, ad-
vertiu a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

"A pulverização ou fumi-
gação de espaços exterio-
res, como ruas ou merca-
dos, não é recomendada 
para destruir o novo coro-
navírus ou outros agentes 
patogénicos porque é inati-

vada pela sujidade", explica 
a OMS num documento so-
bre a limpeza e desinfeção 
das superfícies no quadro 
do combate à pandemia.

A OMS acrescenta que 
"mesmo em caso de ausên-
cia de matérias orgânicas, é 
pouco provável que a pul-
verização química cubra 
corretamente todas as su-
perfícies durante o tempo 
de contacto necessário pa-
r a  i n a t i v a r  o s  a g e n t e s 
patogénicos".

Redação  | texto

O uso das máscaras ou 
viseiras por crianças nas es-
colas e nos transportes pú-
blicos passa a ser obrigató-
rio a partir dos 10 anos.

O comunicado do Con-
selho de Ministro de 15 de 
maio clarifica que "a obriga-
toriedade do uso de másca-
ras ou viseiras nas escolas e 
na utilização de transpor-
tes coletivos de passagei-
ros se aplica às crianças 
com idade igual ou superior 
a dez anos".

Esta clarificação é uma 
das medidas incluídas na 
nova fase de desconfina-
mento que se iniciou na 
segunda-feira.

Na primeira fase de des-
confinamento, que se ini-
ciou a 4 de maio, a obrigato-

riedade de máscaras era a 
partir dos seis anos de 
idade.

Portugal está desde 03 
de maio em situação de ca-
lamidade, depois de três 
períodos consecutivos em 
estado de emergência des-
de 19 de março . Na última 
segunda-feira entrou a se-
g u n d a  f a s e  d e 
desconfinamento.

Entre as medidas estão 
a retoma das visitas em la-
res, a reabertura das cre-
ches e dos equipamentos 
sociais de apoio à deficiên-
cia, aulas presenciais para 
os 11.º e 12.º anos, e a rea-
bertura de algumas lojas de 
rua, cafés, restaurantes, 
museus, monumentos e 
palácios.

Uso de máscara passa 
a ser obrigatório  
a partir dos 10 anos

FOTO: DR

FOTO: DR
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PUB

Tornar os locais de trabalho mais seguros
PREVENÇÃO. À medida que as restrições diminuem, mais pessoas voltam aos 
seus locais de trabalho. No entanto, o risco de transmissão da covid-19 man-
tém-se. Há que manter todas as precauções para garantir que este regresso ao 
trabalho é feito com segurança. Que medidas podem ser tomadas no sentido 
de reduzir o risco de transmissão da infeção?

MANUTENÇÃO DA 
DISTÂNCIA FÍSICA 
DE 1,5 A 2 METROS 
ENTRE AS PESSOAS

Se for possível, é pre-
ferível a manutenção do 
regime de trabalho remo-
to, em teletrabalho. Não 
sendo possível o teletra-
balho é possível reduzir o 
número de pessoas por 
metro quadrado, com a 
c r i a ç ã o  d e  t u r n o s 
desfasados.

REDUÇÃO DO 
NÚMERO DE PESSOAS 
EXPOSTAS

Qualquer pessoa é um 
possível doente podendo 
estar a colocar em risco 
os seus contactos. Para 
além da uti l ização de 
máscara em ambiente fe-
chado é importante redu-
zir o número de poten-
ciais pessoas expostas. As 
equipas deverão ser re-
duzidas e fixas e as reu-
niões virtuais estarão pa-
ra durar.

REDUÇÃO DO 
RISCO DE EXPOSIÇÃO

Deve haver circuitos 
estabelecidos evitando 

concentração de pessoas 
e evitada a deambulação.

ELEVADORES
Os elevadores pode-

rão ser um problema - não 
podem ter muitas pes-
soas, deve ser respeitada 
a distância e tem ainda o 
problema dos botões ma-
nuseados por muitas pes-
soas. Tem sempre a alter-
nativa das escadas ou ter 
calma, esperar por ter o 
elevador disponível e hi-
gienizar as mãos à entra-
da e à saída.

ARQUITETURA
A arquitetura dos ga-

binetes também deverá 
mudar.  O conceito de 
open space irá desapare-
cer. Passaremos a ter a 
nossa mesa e o nosso es-
paço. Iremos encontrar 
desenhos geométricos no 
chão ou traços que nos 
lembrarão a cada instan-
te que devemos manter a 
distância.

HIGIENIZAÇÃO
A cada porta deverá 

haver um dispensador de 
desinfetante e a lavagem 

de mãos será um hábito 
t ã o  n a t u r a l  c o m o 
respirar.

MONITORIZAÇÃO
DA FEBRE 
E DOS SINTOMAS

Estaremos todos mui-
to mais atentos à febre e 
aos sintomas. A falta será 
facilitada e justificada.

Todas estas alterações 
têm um resultado em co-
mum - vamos ter menos 
p e s s o a s  n o  m e s m o 
espaço...
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Quatro centenas de paredenses  
perderam o emprego em abril 
MERCADO LABORAL. Na região do Tâmega e Sousa e nos dois concelhos da AMP, Gondomar e Valongo, que fazem fronteira com 
Paredes, o desemprego continua a crescer a um ritmo assustador.

O 
m ê s  d e  a b r i l 
c o n f i r m o u  a 
t e n d ê n c i a  d a 

subida do desemprego po-
tenciada pela pandemia da 
covid-19. Em três meses, de 
fevereiro a abril, 642 pes-
soas residentes no concelho 
de Paredes inscreveram-se 
à procura de trabalho no 
Centro de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP). 

Se em março, comparati-
vamente com o mês de feve-
reiro, mais 220 paredenses 
se tinham inscrito no IEFP 
para um total de 3.267 pes-
soas desempregadas, em 
abril houve mais 422 pes-
soas que ficaram sem traba-
lho. Assim, o nosso concelho 
passou a ter um total de 
3.689 de desempregados 
declarados no IEFP, dos 
quais 3.461 procuram um 
novo emprego. Existirão ou-
tros mais que também per-
deram a sua atividade profis-
sional, mas não estão inscri-
tos nos centros de emprego 
e como tal não contam nem 
para a estatística, nem para 
efeitos de atribuição de sub-
sídio de desemprego. 

Paços de Ferreira que à 
semelhança de Paredes 
tem na indústria do mobi-
liário o sector mais empre-
gador, contabiliza 2.086 
desempregados. Felguei-
ras, terra do calçado que 

antes da pandemia estava 
praticamente no pleno em-

prego, começa também a 
despedir. Nos últimos três 

meses foram despedidos 
846 trabalhadores. Em Pe-

nafiel, no mesmo período 
contabilizaram-se 441 no-
vos desempregados. 

Nos concelhos mais po-
pulosos da região, ilustra-
dos no quadro,  em abril 
houve um aumento médio 
de 400 novos desemprega-
dos.  Gondomar tinha 3.625 
desempregados em feve-
reiro e em abril já somou 
mais 1.520.  

Nos 13 municípios desta-
cados pel´O Progresso de 
Paredes (ver quadro), exis-

tem 34.515 pessoas (velhos e 
novos desempregados) sem 
trabalho. Multiplicando este 
número de desempregados 
por um agregado mínimo de 
três pessoas, a conclusão é 
que neste espaço regional ha-
verá mais de 100 mil pessoas 
que direta ou indiretamente 
são afetadas pela perda do 
rendimento do trabalho.

Em termos globais no 
mês de abril o desemprego 
e m  P o r t u g a l  d i s p a r o u 
22,1% em abril. 

Redação  | texto

A Câmara de Paredes 
aprovou por unanimidade, 
ontem, 21 de maio, na reu-
nião do Executivo, um in-
vestimento até 40 mil eu-
ros para promover o desen-
v o l v i m e n t o  s o c i a l  e 
económico, apoiar o co-
mércio local, fomentar o 
tecido empresarial e, em 

especial o tecido empresa-
rial jovem do Concelho, em 
parceria com a Associação 
de Empresas de Paredes 
(ASEP).

“Conscientes das dificul-
dades e desafios que se colo-
cam aos nossos comercian-
tes com a reabertura de co-
m é r c i o  e  s e r v i ç o s , 

considerando os impactos 
negativos da atual crise da 
pandemia COVID-19, consi-
deramos ser necessário uma 
intervenção célere para 
apoiar os empresários, no-
meadamente da restauração 
e cafés”, salienta Alexandre 
A l m e i d a ,  a u t a r c a  d e 
Paredes.

Segundo a fonte da autar-
quia, Município de Paredes, 
no âmbito do protocolo com 
a ASEP, que vigora até ao fi-
nal deste ano, apoiará um 
conjunto de iniciativas que 
têm como objetivo principal 
promover e dinamizar o co-
mércio tradicional, designa-
damente no acompanha-

mento à retoma e incentivo 
do comércio local, na realiza-
ção e divulgação de ações de 
formação e na promoção de 
ações promocionais do co-
mércio local ou iniciativas 
empresariais.

No contexto da pande-
mia, para além da isenção 
das taxas de publicidade e 

ocupação do espaço público, 
as medidas de apoio às em-
presas e empresários em no-
me individual destinados a 
empresas encerradas passa 
também pela devolução de 
100% da tarifa de lixo e de-
volução de 100% da tarifa fi-
xa da água e saneamento 
(abril, maio e junho).

Dinamização da economia local apoiada com 40 mil euros

FOTO: DR

Ano 2020/mês-abril
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O mundo (re)mudou desde segunda - feira

RESTAURAÇÃO
Abertura de restaurantes, cafés e pastelarias, com 
lotação a 50%, com primazia dada às esplanadas e 
fecho às 23 horas;
Menus físicos estão interditos; a escolha faz-se atra-
vés de aplicações; 
Mesas têm de estar a dois metros de distância e deve 
ser incentivada a marcação prévia;
Máscara obrigatória para funcionários;
Gel desinfetante também vai ser um requisito e tem 
de haver limpezas seis vezes ao dia.

ESCOLAS
520 secundárias reabriram em todo o país, 11.º e 12.º 
anos e profissional regressam às aulas presenciais;
Máscaras ou viseiras passam a ser obrigatórias na es-
cola e nos transportes públicos para crianças a partir 
dos 10 anos;
Foram distribuídos 4,2 milhões de máscaras nas esco-
las, bem como 17 mil litros de desinfetante, 620 mil 
pares de luvas, 966 mil aventais e 22 500 viseiras.

COMÉRCIO
Abertura de lojas (estabelecimentos de comércio a 
retalho e de prestação de serviços) com porta aberta 
para a rua até 400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 
(ou maiores por decisão da autarquia).

CRECHES
Abertura das creches com opção de manter o apoio à 
família caso os pais decidam continuar em casa.
80% dos funcionários das creches fizeram o teste à 
covid-19, o que equivale a 23.095 pessoas em todo o 
país;
Todos os funcionários terão de fazer o teste até ao dia 
da reabertura;
Sapatos à porta: as crianças e os funcionários devem 
ter um calçado próprios para usar nas instalações e 
devem privilegiar atividades ao ar livre. A hora da en-
trega deve ser desfasada por salas.

FEIRAS E MERCADOS
Podem reabrir, mas tem de existir um plano de 
contingência.
Reabertura exclui as feiras de diversão.

CULTURA
Abertura de museus, monumentos e palácios, de 
acordo com as normas e instruções definidas pela Di-
reção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente o uso 
obrigatório de máscara, distância mínima de dois me-
tros, higienização das mãos e dos espaços.
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O mundo (re)mudou desde segunda - feira

SERVIÇOS PÚBLICOS
Lojas do Cidadão permanecem en-
cerradas, mas podem aceitar marca-
ções para atendimento presencial a 
realizar após 1 de junho.
Documentos caducados, como car-
tões de cidadão e outros, serão acei-
tes até 30 de outubro.

TRABALHO
Adoção de escalas de rotatividade 
de trabalhadores, diárias ou sema-
nais, e com horários diferenciados 
de entrada e saída, nos casos em que 
não seja possível o teletrabalho.

TRANSPORTES 
PUBLICOS 

Mantêm-se as regras já definidas de 
autocarros com cabine para o con-
dutor e dispensadores de gel desin-
fetante, lotação máxima de 2/3 e uso 
obrigatório de máscara. Serão apli-
cadas coimas por falta de uso de 
máscaras.
A utilização de máscara por meno-
res nos transportes públicos só se 
aplica a crianças com idade igual ou 
superior a 10 anos.

IGREJA 
A partir de 30 de maio são retoma-
das as missas e outros atos de culto 
religioso.
Autorizadas celebrações comuni-
tárias de acordo com regras defini-
das entre a DGS e as confissões 
religiosas.

ABERTURA  
DAS LOJAS DE 

CIDADÃO

Abertura de lojas com área su-

perior a 400 m2 e/ou inseridas 

em centros comerciais. A Asso-

ciação Portuguesa de Centros 

Comerciais recomenda que haja, 

no máximo, cinco pessoas por ca-

da 100 m2. Também se deverá 

recorrer a sinais orientadores 

que permitam evitar a concen-

tração de pessoas. O IKEA já 

anunciou que vai reabrir nesta 

data; o El Corte Inglês informou 

que, além do controlo da afluên-

cia de clientes, também fará tes-

tes aos anticorpos dos funcioná-

rios. Os elevadores estarão re-

s e r v a d o s  a  p e s s o a s  c o m 

mobilidade reduzida.

Abertura de creches (depois de 

período iniciado em 18 de maio, 

em que existia a opção de manter 

o apoio à família caso os pais de-

cidissem continuar em casa).

Abertura do ensino pré-escolar.

Abertura das Atividades de Tem-
pos Livres (ATL).

Abertura de cinemas, teatros, 

salas de espetáculos e auditó-

rios. No entanto, haverá lugares 

marcados (dois assentos vazios 

entre cada pessoa, com uma fila 

de intervalo), lotação reduzida e 

distanciamento físico obrigató-

rio. Nos eventos ao ar livre, cada 

espectador terá um espaço de 20 

metros quadrados, delimitado 

através de uma marcação no 

chão. Os “festivais e espetáculos 

de natureza análoga” estão proi-

bidos até 30 de setembro.

Teletrabalho passa de recomen-

dado a facultativo.

Futebol regressa a 4 de junho, 

dia em que se disputará a 25.ª jor-

nada - ficam a faltar mais nove 

para o fim do campeonato. Os jo-

gos terão lugar num número re-

duzido de estádios e à porta 

fechada.

A PARTIR DE 1 JUNHO

ESCOLAS DE 

CONDUÇÃO E CONTROS 

DE INSPEÇÃO
Centros de inspeção podem reabrir, 
mas veículos com revisão em atraso 
continuam a ter cinco meses de 
tolerância.
Escolas de condução e os centros de 
formação licenciados pelo Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes podem 
reabrir, mas terão de cumprir as regras 
sanitárias definidas em articulação 
com a DGS, incluindo o uso obrigatório 
de máscara, as regras de distanciamen-
to e de higienização.
A partir de 25 de maio podem voltar a 
realizar-se exames práticos da condu-
ção e certificação de profissionais, mas 
será obrigatória, entre outras regras, a 
utilização de máscara por todos os ocu-
pantes do veículo (o candidato a condu-
tor, o examinador e o instrutor na reta-
guarda) e a higienização do habitáculo e 
de todos os comandos do veículo antes 
e após cada sessão ou prova de exame.

LARES DE IDOSOS
Autorizadas visitas de uma pessoa por 
utente, uma vez por semana (máximo 
de 90 minutos) com marcação prévia.
Durante as visitas deve ser mantido o 
distanciamento físico, utilização de 
máscara e observadas as regras de 
higienização.
Objetos e comida não podem ser leva-
dos de casa e os visitantes não devem 
partilhar as casas de banho dos 
utentes. 
Estão também autorizadas as visitas 
em unidades de cuidados continuados 
integrados na Rede Nacional de Cui-
dados Continuados Integrados e ou-
tras respostas dedicadas a pessoas 
idosas, bem como a crianças, jovens e 
pessoas com deficiência, desde que 
sejam observadas as regras definidas 
pela DGS.
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Banco Alimentar apela à solidariedade 
para ajudar a preencher o vazio  
que existe na mesa dos portugueses
CARIDADE. Campanha de Recolha de Alimentos será possível com vales e na internet

P
orque a ajuda não 
pode parar, mes-
mo na impossibili-

dade de ter voluntários nos 
supermercados para realizar 
a já tradicional campanha de 
recolha de alimentos duran-
te o mês de maio, os Bancos 
Alimentares Contra a Fome 
apelam aos portugueses pa-
ra que, entre 21 e 31 de maio, 
contribuam fazendo os seus 
donativos através da Ajuda 
Vale nas caixas dos super-
mercados e/ou do portal de 
doação online, alimentestai-
deia.pt. A Obra de Bem Fa-
zer, é uma das instituições do 
concelho de Paredes que re-
cebe alimentos para poste-

rior distribuição pelos mais 
carenciados.

S o b  o  m o t e  “A j u d e  a 
preencher este vazio”, a cam-
panha do Banco Alimentar 
sensibiliza os portugueses 
para que preencham o vazio 
das muitas famílias que são 
afetadas por um cenário de 
carência alimentar todos os 
dias, uma situação agora 
agravada, reforçando a im-
portância do contributo e 
envolvimento de cada um.

E podem fazê-lo através 
da modalidade Ajuda Vale, já 
utilizada em campanhas an-
teriores, que propõe a con-
tribuição através de vales de 
produtos, que estarão dispo-
níveis até 31 de maio nas cai-
xas dos supermercados. Ca-
da vale tem um código de 

barras específico associado 
aos produtos que cada pes-
soa queira doar ao Banco 
Alimentar.

“Às pessoas mais vulnerá-
veis que, em resultado das 
medidas decretadas para 
conter a propagação da pan-
demia, ficaram privadas da 
assistência alimentar que 
normalmente recebem, vie-
ram juntar-se mais cerca de 
60. 000 pessoas, vítimas da 
situação gerada por esta no-
va realidade que vivemos. A 
ajuda não pode parar, muito 
menos agora quando é ainda 
mais preciso” alerta Isabel 
Jonet, Presidente da Federa-
ção Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome.

Adicionalmente, e dando 
ainda a oportunidade a to-

dos aqueles que não têm a 
possibilidade de se desloca-
rem aos supermercados ou 
residem fora de Portugal, o 
Banco Alimentar disponibili-
za o portal de doação online 
alimentestaideia.pt, onde 
podem escolher bens perecí-
veis para doar.

No ano passado, os 21 
Bancos Alimentares em ati-
vidade em Portugal distri-
buíram 23.382 toneladas de 
alimentos (com o valor esti-
mado de 31,7 milhões de eu-
ros), num movimento médio 
de 93,5 toneladas por dia 
útil. Prestando assistência a 
2.400 instituições, os ali-
mentos foram entregues a 
perto de 380 mil pessoas 
com carências alimentares 
comprovadas.

Redação  | texto

Tem havido um aumento 
dos crimes com recurso às 
novas tecnologias. O acrés-
cimo, segundo fonte da Polí-
cia de Segurança Pública 
(PSP) foi registado sobretu-
do durante os períodos do 
estado de emergência devi-
do à covid-19 em que houve 
u m  c o n f i n a m e n t o  d a 
população.

“A PSP tem vindo a assi-
nalar o forte incremento 
da criminalidade praticada 
com recurso às novas tec-
nologias, principalmente 
verificado durante a janela 
temporal de confinamento 
obrigatório vivenciado pe-
la sociedade portuguesa 
entre 22 de março e 02 de 
m a i o  d e  2 0 2 0 ”,  r e f e r e 
a q u e l a  p o l í c i a  e m 
comunicado.

Segundo a PSP, durante 
estes períodos do estado 
de emergência, a criminali-
dade geral registou uma 
d i m i n u i ç ã o  d e  4 7 %  e m 
comparação a período ho-
mólogo de 2019, com me-
nos 9.084 crimes regista-
dos, mas verificou-se que 
os crimes com maior au-
mento são os praticados 
por intermédio das novas 
tecnologias.

Na nota, a PSP não avan-
ça com dados sobre o au-
mento, mas números divul-
gados recentemente por 
esta polícia, relativos ao 
período do estado de emer-
gência, davam conta que a 
burla informática e nas co-
municações tinha registado 
um crescimento de 33%, 
c o r r e s p o n d e n d o  a  u m 
acréscimo de 210 casos, em 
relação ao mesmo período 
de 2019.

A polícia sublinha que es-
te tipo de criminalidade é 
muitas vezes dirigida ou 
atinge os menores de idade 
que, principalmente devido à 
atual situação, se encontram 
em contacto cada vez mais 
permanente e duradouro 
c o m  d i s p o s i t i v o s 
eletrónicos.

No Dia Mundial da Inter-
net, a PSP relembra os pais 
que a supervisão presencial 
e o uso de ferramentas de 
controlo parental são essen-
ciais para reduzir o risco de 
vitimização das crianças e 
jovens na navegação ‘online’, 
salientando que a generali-
dade dos dispositivos ele-
trónicos (televisores, conso-
las, computadores, ‘tablets’, 
etc) já dispõem ou permitem 
a instalação de aplicações de 
controlo parental.

De acordo com a PSP, es-
tas ferramentas permitem 

tanto l imitar o acesso a 
aplicações e a conteúdos 
pré-definidos, controlar ou 
monitorizar o tempo de uti-
lização ou rastrear e agru-
par os dados de utilização e 
atividades executadas.

A PSP acrescenta que 
“este tipo de controlo, prin-
cipalmente no contexto de 
possibilidade permanente 
de acesso de crianças e 
adolescentes à Internet, 
poderá fazer a diferença e 
reduzir a possibilidade de 
vitimização”.

A polícia pede ainda aos 
pais para incentivarem os 
menores a partilhar qual-
quer atividade anormal ou 
incomodativa, desde a dis-
ponibilização de produtos 
ilegais, concretização de 
burlas ou cyberbullying, e 
para reportarem à Polícia 
de Segurança Pública que 
procederá à investigação.

Quem pretender obter 
informações presencial-
mente sobre um simples 
processo de Imposto Muni-
cipal de Imóveis (IMI) no 
serviço de Finanças de Pa-
redes tem de aguardar oito 
dias após efetuar o pedido 
por email. 

Este foi o tempo dado a 
um contribuinte de Paredes 
que solicitava esclareci-
mentos sobre a respetiva 
nota de liquidação de IMI. A 
resposta foi transmitida pe-
la Direção de Serviços de 
Comunicação, Promoção e 
Apoio ao Cumprimento da 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira – AT, também 
por email, em meados de 

maio confirmando a marca-
ção prévia de atendimento 
presencial para oito dias 
depois no serviço de Finan-
ças de Paredes. O contri-
buinte, que solicitou o ano-
nimato, ficou ainda a saber 
pela mesma via que o aten-
dimento tem uma duração 
prevista de 20 minutos.

“Pode solicitar esclare-
cimentos adicionais sobre 
este assunto ao Serviço de 
Finanças através do ende-
reço de correio eletrónico 
sf1848@at.gov.pt . Para ou-
tros assuntos deve contac-
tar o Serviço de Finanças 
através do e-balcão”, pode 
ler-se na comunicação re-
metida ao contribuinte.

PSP alerta para aumento de crimes 
com recurso às tecnologias no dia da Internet

Autoridade  
Tributária está a  
fazer marcações  
de atendimento  
presencial a 8 dias

Redação  | texto
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A maioria das Ligas Euro-
peias de futebol vão reto-
mar os campeonatos no 
ponto em que foram in-
t e r r o m p i d o s  d ev i d o  à 
p a n d e m i a  d o 
coronavírus.
Uma das alterações ime-
diatas tem a ver com as 
substituições de jogado-
res durante os jogos. Até 
aqui eram permitidas três 
alterações em qualquer 
altura do jogo. E mais, re-
centemente, foi permiti-
da a quarta substituição 
e m  j o g o s  c o m 
prolongamento.

Recorde-se que as altera-
ções no futebol só podem 
ser implementadas no fu-

Cinco substituições no futebol

OPINIÃO
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tebol pela FIFA depois de 
serem aprovadas pelo In-
ternational Board (IFAB). E 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)
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foi aprovado e implementa-
do, para esta retoma dos 
campeonatos (e até à sua 
conclusão), a mudança de 
três para cinco substitui-
ções no futebol,  mas em 
apenas três paragens (sen-
do que o intervalo não é ex-
cepção), tendo em vista mi-
nimizar o possível aumento 
de lesões, depois de uma 
longa paragem e para um 
período com uma densida-
de competitiva que se espe-
ra elevada.
Como sempre e em tudo, 
cada um tem a sua opinião. 
Mesmo os próprios treina-
dores. Há vozes contra e 
vozes a favor.
Quem é contra as  cinco 
substituições no futebol 
alega que o jogo perde rit-
mo, que perde intensidade, 
que se está a “jogar dois jo-
gos” porque se muda quase 
meia equipa... e argumen-

tos do género. Eu pergunto 
se, esta medida, se trata de 
uma possibilidade de fazer 
c i n c o  s u b s t i t u i ç õ e s  o u 
obrigatoriedade?
Os treinadores que acham 
que vão perder mais do que 
aquilo que vão ganhar, não 
têm de fazer as substitui-
ções todas. Tal como até 
agora, com três, não tinham 
de as fazer obrigatoriamen-
te. Por isso, não entendo 
que, quem não defende a 
medida, seja contra. Não 
defende, não adopta. Pon-
to. Acho que haver a possi-
bilidade de quem quiser fa-
zer cinco substituições po-
der fazer é óptimo.
E mais: eu defendo que esta 
medida não devia ser tem-
porária, mas sim ficar defi-
nitivamente no futebol. 
Parece-me que as três pa-
ra g e n s  s ã o  a j u s t a d a s  e 
mantinha a substituição 

extra no prolongamen-
t o .  E  i a  m a i s  l o n g e :  o 
guarda-redes nunca de-
via estar incluído nestas 
contas.
Aproveitava, ainda, pa-
ra: proibir substituições 
no período de descon-
tos; aumentar o número 
de suplentes, como já 
acontece, por exemplo, 
em Itália, no Brasil e nos 
jogos de selecções;  e 
permitir o aquecimento 
de mais do que três joga-
dores em simultâneo.
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

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

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

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

A edição de 2019/20 da 
Liga Portuguesa de Fute-
bol vai ser reatada com jo-
gos em todos os dias da se-
mana, depois da suspensão 
devido à pandemia de co-
vid-19. A organização da 
competição, que tem pre-
visto o reatamento para 4 
de junho, prevê completar 

a prova até 26 de julho, ou 
seja, em 52 dias.

Atendendo a que os jo-
gos da última jornada de-
vem ser realizados no mes-
mo dia e à mesma hora, nos 
jogos com clubes que dis-
putem a obtenção de um 
mesmo objetivo serão fei-
tas alterações em bloco.

Liga vai regressar  
com jogos de segunda-
-feira a domingo 

Ninguém desce 
nos distritais da AFP 
FUTEBOL. Salgueiros está de regresso ao nacional. A formação portuense é, das duas 
séries a que reuniu mais pontos até à suspensão da prova. O Tirsense, outro histórico, 
ainda poderá ser repescado para o campeonato do USC Paredes.

N
e n h u m  c l u b e 
pertencente aos 
campeonatos de 

futebol sob a égide da Asso-
ciação de Futebol do Porto 
(AF Porto) vai descer de divi-
são esta época. O organismo 
emitiu um comunicado no 
qual divulga esta e outras 
medidas para a temporada 
2020/21.

A Divisão de Elite vai ser 
alargada de 32 para 36 clu-
bes (18 em cada série). Não 
há despromoções, o que 
significa que os três primei-
ros classificados de cada 
série de todos os escalões 
(Divisão de Honra, 1ª e 2ª 
divisões) serão promovi-
dos. O ordenamento de su-
bidas de divisão será, deste 
modo: 

Divisão de Elite – Série 2- 
Felgueiras B, Gens e Apare-
cida que se juntam nomea-
d a m e n t e  a  R e b o r d o s a , 
Aliança de Gandra e Aliados 
de Lordelo (Paredes).

Divisão de Honra, Ferrei-
ra, Roriz e Citânia de Sanfins 
são repescados para a série 2 
onde vão medir forças no 
campeonato com o Nun’Ál-
vares, de Recarei

Relativamente à 1ª Divisão 
- série 2, Nespereira, Águias 
de Figueiras e São Vicente Pi-
nheiro integram o campeona-
to onde joga o Sobrosa. 

Quanto ao ordenamento 
da 2.ª Divisão, está dependen-
te do número de equipas que 
se inscreverem na prova.

Na Divisão de Elite o Sal-
gueiros sobe ao Campeona-
to de Portugal. A formação 
portuense é, das duas séries, 
a que reuniu mais pontos até 

Redação  | texto
à suspensão da prova, pelo 
que, seguindo a AF Porto 
uma estratégia que privile-
gia "o mérito desportivo", re-
gressa assim ao terceiro es-
calão do futebol português.

Caso se verifique a prová-
vel hipótese de alguma equipa 
desistir de participar no Cam-

peonato de Portugal, o seu 
substituto será definido de 
acordo com o ranking dos clu-
bes de cada associação. Deste 
modo, é provável que, pelo 
menos, o Tirsense (série 2) - 
que encabeça a lista portuen-
se - venha a juntar-se ao Sal-
gueiros no escalão nacional.
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A atual freguesia de Aguiar de Sousa foi vila e sede de um concelho com 
uma área de 260 km2 até ao inicio do século XIX. Era constituída por 39 
freguesias dos concelhos de Gondomar, Valongo, Paços de Ferreira, Lou-
sada e Paredes Este concelho foi criado no seguimento do povoamento 
do Vale do Sousa durante o século XII nas dinastias dos reis D. Sancho II 
e D. Afonso III e recebeu o foral em 1269 pelo fidalgo Estêvão Rodrigues, 
confirmado em 1411 por D. João I e reiterado pelo rei D. Manuel I em 
1513.  Esta data tem uma placa comemorativa no local da Senhora do 
Salto dos 500 anos do dito foral colocada pelo povo de Aguiar de Sousa, 
no ano de 2013,  com a presença do então Bispo Auxiliar do Porto.
O  Julgado de Aguiar  de Sousa assim denominado pelo poder dos grandes 
senhores e na hierarquia do clero, estendia- se desde o Porto até Penafiel 
incluindo todas as freguesias do atual concelho de Paredes. A economia 
desse Julgado era eminentemente agrícola e pastoril, facto comprovado 
tanto nas inquirições de 1220, como nas de 1258 que mencionam os foros 
(em géneros) devidos ao rei e a existência de moinhos significando o apro-
veitamento económico dos recursos da água. Nas origens do Julgado de 
Aguiar de Sousa apareceram na história do seu desenvolvimento a Torre do 
Castelo, localizada num relevo de configuração de um cone com cerca de 92 
metros de altitude mas que nunca foi castelo, apenas Torre Defensiva pela 
sua configuração contra os invasores. No ano 995 foi tomada pelo rei mouro 
Almansor na sua cruzada a caminho de Santiago de Compostela. Existem 
ainda vestígios de uma ponte romana sobre o rio Sousa no lugar de Alvre e 
ainda outra ponte que pode ser românica no lugar  denominado da Vila, na 
margem direita do rio Sousa a pouca distância da dita Torre de menagem.
Vestígios de fósseis de trilobites invertebrados que viviam em ambiente 
marinho e  para sua proteção foi criada uma” rede Natura 2000” que se 
tornou em área protegida e se estende da Serra de Santa Justa em Valon-
go à Serra de Pias em Paredes até à Senhora do Salto tendo estado cober-
ta pelo mar há cerca de 280 milhões de anos. Estudos geológicos confir-
mam a existência de um maremoto que varreu toda esta região de Valon-
go e Paredes há cerca de 470 milhões de anos e comprovadamente há 
440 milhões de anos confirma- se a existência de icebergues. Todas as 
terras têm o seu património cultural que fazem parte da sua história e 
que revelam o génio e as aspirações do Homem, também em Aguiar de 
Sousa encontramos arte sacra em esculturas religiosas, peças  decorati-
vas, retábulos, pinturas e azulejaria, peças para usos litúrgicos como 
paramentaria dos séculos XV, XVI e XVII, nas suas 5 Igrejas de arquitetu-
ra religiosa. Outras maravilhas frutos da própria natureza como  é o caso 
dos Sinclinais do rio Sousa também aqui são encontrados.
Contudo sabemos que a Igreja é responsável por cerca de 75% desse pa-
trimónio cultural mas nem sempre o trata devidamente por letargia ou 
ignorância do seu valor.
Ao longo dos séculos muitas foram as personalidades de relevo que mar-
caram  a história desta terra,  já várias vezes citadas nos meus escritos, 
hoje, limito-me a citar apenas duas: o Bispo de Cochim (India) cujos res-
tos mortais se encontram no mausoléu estilo barroco ao lado da Igreja 
Matriz de S. Romão em Senande e que vale a pena visitar; o outro é o Pa-
dre Joaquim Alves Correia, a quem várias vezes me tenho referido pelo 
seu legado histórico e literário, merecendo a condecoração da Ordem da 
Liberdade, sendo o único paredense com este grau de distinção e que o 
então Bispo do Porto D. António Ferreira Gomes mandou edificar num 
pequeno monumento a sua estátua, no lugar mais ermo e mais recôndito  
deste concelho, a Senhora do Salto.
Quem visita a mais ditosa das freguesias do nosso concelho, Aguiar de 
Sousa, não pode perder estes pedaços da história que marcaram as ori-
gens do concelho de Paredes.

Aguiar de Sousa 
– capital histórica de Paredes

CARLA NUNES
ADVOGADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO

PREVENIR PARA NÃO REMEDIAR

Redução prémios  
de seguro automóvel
É já por todos sabido que, graças à pandemia da doença COVID-19, tem 

surgido variados regimes temporários e excepcionais, e no que concerne 

aos contratos de seguro automóvel, foi aprovado o Decreto –Lei 20 

–F/2020 de 12 de Maio, que cria uma regime que permite flexibilizar o pa-

gamento dos prémios e prevê a diminuição dos prémios de seguro devido 

ao vírus.

Dita o preâmbulo do diploma que “A atual situação de calamidade pública 

provocada pela pandemia da doença COVID-19 suscita um impacto rele-

vante no exercício da atividade seguradora que importa acautelar através 

da aprovação de um regime excecional e temporário relativo ao pagamen-

to do prémio de seguro e aos efeitos da diminuição temporária, total ou 

parcial, do risco da atividade no contrato de seguro.”

Assim, os titulares de apólice de seguro de responsabilidade civil automó-

vel, podem solicitar a redução do prémio de seguro em função da redução 

do risco, que se pode estimar num mínimo de 10% (artigo 2.º do Decreto-

-Lei 20 –F).

Podem ainda, nos termos do referido Decreto-Lei, para além da redução 

do seguro em função da diminuição do risco, acordar com a Seguradora em 

fazer o pagamento em data posterior à do início da cobertura dos riscos, o 

afastamento da cessação automática ou da não prorrogação do seguro em 

caso de falta de pagamento, o fraccionamento do prémio do seguro, a pror-

rogação da validade do contrato, a suspensão temporária do pagamento 

do prémio.

Desta feita, atentos os aspectos consignados na Lei, cada Segurado aplica-

rá à sua situação concreta o que mais lhe for conveniente, tendo sempre 

presente que deverá solicitá-lo por escrito (carta ou e-mail) à Seguradora 

com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data de 

vencimento do prémio, de modo a ser cumprida a lei.

Por isso, previna-se antes, em vez de remediar depois.
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A LORD RECOMENDA

LIVRO: BUDAPESTE
AUTOR: CHICO BUARQUE

“Vinha Kriska 
toda falante, os 
passos dos pa-
tins retinindo na 
calçada, os lam-
pejos de letrei-
ros e faróis na 
cara,  mas nem 
bem nos senta-
mos à luz chapa-
da da cafeteria 
do hotel, acen-
deu um cigarro e 
emudeceu. Pu-
dera, aquele era 
um recinto tão 
vazio e despojado que depois de apontar as 
paredes lisas, a mesa de vidro, a cadeira de 
metal, o garçom de branco, a garrafa, o copo, 
o cinzeiro, o isqueiro, o fogo e o cigarro de 
marca Fecske, sendo fecske a andorinha im-
pressa no maço, fiquei sem assunto para pu-
xar. E uma boa meia hora permanecemos as-
sim, olhando as cinzas no cinzeiro, porque eu 
não tinha como apontar as coisas que me 
passavam pela cabeça, minha mulher em 
Londres, as meninas de patins em Ipanema, a 
risada fina do meu sócio, o olho azul do meu 
cliente sem pestanas, o homem que escrevia 
em mulheres, os escritores anônimos em Is-
tambul, as meninas de patins em Ipanema, 
minha mulher em Londres. Mas duas pessoas 
não se equilibram muito tempo lado a lado, 
cada qual com seu silêncio; um dos silêncios 
acaba sugando o outro, e foi quando me vol-
tei para ela, que de mim não se apercebia. Se-
gui observando seu silêncio, decerto mais 
profundo que o meu, e de algum modo mais 
silencioso. E assim permanecemos outra 
meia hora, ela dentro de si e eu imerso no si-
lêncio dela, tentando ler seus pensamentos 
depressa, antes que virassem palavras hún-
garas. Aí ela se sacudiu inteira, como num 
calafrio, fazendo a mochila escorregar pelas 
costas, e buscou um cartão de visita, que ra-
biscou a lápis e me entregou

Chico Buarque, Budapeste, D. Quixo-
te,14º ed.,2011

O 
período difícil 
que atravessa-
mos alterou a 

forma como acedemos à 
cultura.

A cultura não está sujeita 
a quarentena, pelo contrá-
rio, pode ajudar-nos a supe-
rar as limitações a que esta-
mos obrigados: sentar num 
sofá a ler um livro ou a ouvir 
música, visitar museus atra-
vés da internet, ver um filme 
ou assistir a programas de 
informação e de divulgação 
cultural na televisão podem 
proporcionar-nos momen-
tos de lazer, de evasão, de 
descanso e de tranquilidade, 
fundamentais nestes dias. 
Os livros, a música, o teatro e 
o cinema continuam a fazer-
-nos companhia, mas dentro 
das nossas casas.

Vivemos, agora, dias de 
retoma lenta e cautelosa de 
hábitos da nossa vida.

Neste contexto, e que-
rendo servir todos os seus 
utentes após o encerramen-
to imposto pelo estado de 
emergência, a Biblioteca da 
Fundação ALORD reabriu 
no passado dia 11 de maio, 
embora com restrições no 
número de leitores presen-
ciais. As requisições para lei-
tura domiciliária já estão 
disponíveis, feitas presen-
cialmente ou através de re-
serva do catálogo online em 
http://falord.ddns.net/
Opac/Pages/Help/Start.as-
px.  O escritor do mês de 
maio é Francisco Buarque de 
Hollanda, mais conhecido 

como Chico Buarque, nas-
ceu no Rio de Janeiro em 
1944. Compositor, cantor e 
ficcionista, é um dos mais cé-
lebres e admirados artistas 
de língua portuguesa.

Publicou várias peças de 
teatro, entre as quais a Ópe-
ra do Malandro, e uma nove-
la antes de se estrear no ro-
mance, em 1991, com Estor-
vo,  pelo qual  recebeu o 
Prémio Jabuti, o mais impor-

tante prémio literário no 
Brasil. Seguiram-se Benja-
mim (1995),  Budapeste 
(2003) e Leite Derramado 
(2009), estes dois últimos 
distinguidos também com o 
Prémio Jabuti para melhor 
romance do ano. Os últimos 
romances editados são O Ir-
mão Alemão (2014) e Essa 
gente (2019).

Todos os seus romances 
estão publicados em Portu-

gal pela Companhia das Le-
tras, assim como Tantas Pala-
vras, um livro que reúne to-
d a s  a s  s u a s  l e t r a s 
acompanhadas por um re-
trato biográfico escrito por 
Humberto Werneck.

Em 2019 Chico Buarque 
viu a sua obra literária reco-
nhecida com a atribuição do 
Prémio Camões, a mais alta 
distinção para autores de lín-
gua portuguesa.

Biblioteca ALORD reabriu com 
Chico Buarque em destaque
LIVROS. Francisco Buarque de Hollanda compositor, cantor e ficcionista, é um dos 
mais célebres e admirados artistas de língua portuguesa.
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Na última Assembleia 
de Freguesia foi abordado 
o tema da requalificação do 

centro de Baltar. O Presi-
dente da Junta de Fregue-
sia confirmou o projeto que 
já fora apresentado pelo 
Presidente da Assembleia 
Geral, José Alberto Sousa e 
pelo Presidente da Junta, 
Jorge Coelho na Presidên-
cia Aberta que ocorreu em 
2019 em Baltar. Confirmou 
que a sede do União de Bal-

tar vai desaparecer do cen-
tro, que o “explorador “do 
local vai ser compensado 
com uma indemnização e 
que o polidesportivo sinté-
tico vai ser transferido pa-
ra o lugar da Igreja, no es-
paço que é propriedade do 
União de Baltar. Para o Pre-
sidente da Junta, o Lugar 
da Igreja vai perder o “Fu-

tebol”, pelo que merece ser 
recompensado por essa 
perda com a  transferência 
do polidesportivo sintético 
para o local. Salientou tam-
bém que a exploração do 
espaço será da responsabi-
lidade do União de Baltar. 
Este é um projeto que sus-
citou divisões dentro do 
executivo da Junta. Dentro 

do executivo, existiu a vi-
são de que este novo proje-
to para o centro de Baltar, 
requalifica, mas “ mata” a 
alma do seu  centro, pois o 
facto dos jovens e os mais 
velhos partilharem o mes-
mo espaço dava um am-
biente único às noites do  
centro da Vila . A sede po-
dia ter sido requalificada 

num ginásio, balneários e 
espaço de restauração, fi-
cando na mesma à explora-
ç ã o  d o  c l u b e  d e  B a l t a r.  
Duas visões diferentes, 
mas venceu democratica-
mente a maioria da Junta 
d e  Fr e g u e s i a ,  t o m a n d o 
uma decisão que é entendi-
da como o melhor para o 
futuro da Freguesia.

    BALTAR

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE BALTAR

"Rinque" e Sede do União  
vão desaparecer do centro de Baltar
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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

Embora confinado 
na minha residência 
desde os primeiros dias 
do mês de março, fico 
satisfeito com o anda-

mento dos trabalhos 
que se têm efetuado 
nesta freguesia de Bita-
rães. As obras na antiga 
escola primária desta 
freguesia, o alargamen-
to da Av. de S. Tomé en-
tre a ponte da Igreja até 
Formariz, os passeios 
n a  e s t ra d a  q u e  d ã o 
acesso ao centro esco-
lar, Rua Padre João Pa-

checo e o arranjo do 
campo de futsal, no lar-
go dos Chãos, são obras 
do agrado das pessoas 
desta terra. A NOS e a 
MEO ainda não retira-
ram os cabos que se en-
contram nos postes da 
antiga linha de ilumina-
ção o que impossibilita 
a EDP de retirar os pos-
tes que estão junto ao 

passeio, assim como os 
que estão no meio do 
passeio o que impossi-
bilita os deficientes de 
se deslocarem. Falar 
em acessibilidades, é 
assunto que nesta fre-
guesia teria de ter uma 
profunda remodelação. 
Esperemos que a EDP 
efetue essas obras tão 
necessárias e urgentes.

    BITARÃES

Obras

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

No próximo dia 1 
de junho, reabrirá a 
sede dos Veteranos 
de Guerra do Vale do 
Sousa, sendo apenas 
atendido um Vetera-
no de cada vez, devi-
do ao período que, 
n e s t e  m o m e n t o , 

atravessamos. Todos 
os colegas que se di-
rijam à sede deverão 
trazer máscara, por 
uma questão de se-
g u r a n ç a .  S e i  q u e 
compreenderão a si-
tuação devido ao Co-
vid19. A Delegação 

estará aberta na for-
ma do costume. Peço 
que não se esqueçam 
de regularizar as suas 
cotas. Estamos à es-
pera das conclusões 
que o Ministério da 
Defesa tomou a nos-
so respeito.

Nota: Só teremos 

serviços de enfer-

magem quando a si-

tuação da Pandemia 

e m  q u e  v i v e m o s 

estabilizar.

Esperemos me-

lhores dias.

Estão disponíveis 
na central do Quartel 
de Bombeiros de Bal-

tar, as máscaras sociais 
para  crianças. Cada 
máscara têm o valor de 

1 euro cada e são de 
tecido, respeitando 
todas as normas e com 

uma decoração que é 
a p e l a t i v a  p a ra  a s 
crianças.

Veteranos de guerra do Vale de Sousa

Máscaras Infantis nos Bombeiros de Baltar

Na última Assem-
bleia de Freguesia, foi 
discutido o problema 
do semáforo que fica 
situado em frente à 
Junta de Freguesia e 
que tem prejudicado a 
normal circulação no 
local.  A Junta de Fre-
guesia contactou as 
entidades competen-

tes, alertando que na”  
E.N. n.º 319 ao Km 27 
o semáforo ali  exis-
tente demora tempo 
excessivo a alterar de 
vermelho para verde, 
dando origem a fila de 
carros que chegam até 
à curva. É uma situa-
ção perigosa no senti-
do Vila Cova de Car-

r o s / B a l t a r  p o r  s e r 
u m a  r e t a  o n d e  s ã o 
praticadas velocida-
des excessivas e ter 
uma curva sem visibi-
lidade muito perto dos 
semáforos”. A Junta 
comunicou que espe-
ra que este problema 
e s t e j a  b r eve m e n t e 
resolvido.

A rua do Sargeal foi 
r e q u a l i c a d a  c o m  a 
construção de um gran-
de muro de suporte nu-

ma zona que ameaçava 
ruir há longos anos. 
Com esta construção, 
uma parte da rua foi 

alargada. Aproveitando 
esta transformação, a 
Junta decidiu iluminar 
pela primeira vez a refe-

rida rua em toda a sua 
extensão, deixando a 
via de ser um dos pon-
tos negros de Baltar.

Na consignação do 
imposto, prevista na 
declaração de IRS, em 
vez de dar dinheiro ou 
bens, desvia parte do 
imposto que iria para 
os cofres do Estado pa-
ra uma instituição à sua 
escolha. Esta ação não 
tem custos para o con-
tribuinte: 0,5% são re-
tirados do imposto to-
tal que o Estado liquida, 
e não do que será de-
volvido ao contribuin-
te, caso tenha direito à 
restituição de IRS. To-
dos os anos, pode doar 
0,5% do seu IRS a uma 
entidade particular ou 
de solidariedade social, 
religiosa ou de utilida-
de pública reconhecida 
pelo Estado. Para tal, 
preencha a declaração 

de IRS com o nome da 
instituição e o número 
de contribuinte em 
NIPC. Deste modo, faz 
um “donativo”, utilizan-
do montantes que, em 
vez de irem para os co-
fres do Estado,  são 
doados à instituição da 

sua preferência.   O 
EMAUS  é uma institui-
ção que precisa do nos-
so apoio para continuar 
a efetuar o seu excelen-
te trabalho junto da-
queles que são apenas 
diferentes.  Apoie o 
EMAÚS de Baltar!

O semáforo em  
frente à Junta de Freguesia

Iluminação da Rua do Sargeal

RETIRE UMA FATIA AO ESTADO POR UMA BOA CAUSA

Apoie   o EMAUS de Baltar e Paredes

  NIF: 501744614
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C a r l o s  R e b e l o 
Gonçalves, presiden-
te da Junta de Fregue-
s i a  d e  C ê t e  e n t r e 
1998 e 2009 morreu 
na passada segunda-
-feira dia 18 de maio.  
Além de autarca, nos 
m a n d a t o s  d e 
1998/2001, 
2 0 0 2 / 2 0 0 5  e 
2006/2009, Carlos 
Rebelo Gonçalves fez 
igualmente parte dos 
Órgãos Sociais da As-
sociação Humanitária 
dos Bombeiros Volun-
tários de Cête, onde che-
gou a desempenhar o cargo 

de presidente da direção 
dos bombeiros.

    CÊTE

Morreu antigo 
Presidente de Junta 

É notório o número de 
pessoas voltou a fazer as 
suas caminhadas diárias, 
para aliviar os diferentes 
níveis de stress acumulado 
nos últimos tempos muito 
por culpa do plano de con-
tingência da Covid-19. 

O acesso ao lazer ajuda 
no equilíbrio emocional e 

melhora a qualidade de vi-
da, auxiliando as pessoas a 
encarar melhor os obstácu-
los do dia a dia. 

“Por esse motivo é ne-
cessário que todos nós ava-
liemos qual o grau de im-
portância da saída de confi-
namento. Contudo apelo às 
pessoas que sejam civiliza-

das e cuidem-se sejamos 
todos conscientes porque o 
vírus continua ativo só te-
mos é que o ir contornando. 
Pedimos que se evitem 
aglomerados de pessoas e 
se mantenham as regras de 
segurança”, alerta fonte da 
J u n t a  d e  Fr e g u e s i a  d e 
Rebordosa.

Nos dias da fundação, em 
1966, no antigo Campo de 
Futebol Fernando Santos 
profetizou-se o conhecido 
desejo de transformar o Re-
bordosa Atlético Clube num 
“grande clube, que criasse 
condições para que os jovens 
tivessem um espaço e uma 
instituição que os ajudassem 
a praticar desporto”. Hoje, 
passado meio século, é ex-
traordinário registar a con-
fiança manifestada desde 
logo por todos os Diretores e 
instituições que zelam para 
que o clube continue a existir 
nos princípios, nos valores, 
na vocação e no ambicioso 
espírito desportivo manifes-
tado pelos fundadores. 

“Mesmo após estes maus 
momentos que estamos a 
passar vamos unir e fixar bem 
fundo as raízes de uma coleti-
vidade poderosíssima proje-
tada ao nível nacional, como é 
hoje o RAC. Rebordosenses 
vamos dar a pujança e a dinâ-
mica ganhadora demonstra-
da todos os dias O Clube da 

Nossa Terra”, apela a direção 
do RAC. Durante meio século 
de existência, as equipas e os 
atletas os dirigentes que pas-
saram pelo Rebordosa Atléti-
co Clube conquistaram tro-
féus, assistiram a subidas e 
descidas de divisão, além de 
várias distinções no mesmo 
âmbito e dezenas de títulos.

A Presidente da Junta 
de Freguesia, Salomé San-
tos, e a Secretária, Adelai-
de Silva, entregaram re-
centemente nas escolas 

da freguesia máscaras de 
proteção individual e ma-
terial  para desinfeção. 
Trata-se de uma ajuda de 
apoio à reabertura dos es-

tabelecimentos de ensino, 
e desse modo garantir que 
os profissionais exerçam 
s u a s  f u n ç õ e s  e m 
segurança.

Parque de Lazer reabriuRebordosa Atlético Clube  
festejou 54 Aniversário

Junta de Freguesia de Rebordosa fez 
oferta de Material de Proteção  
e de Desinfeção às Escolas de da Freguesia

A Segurança Social e a Jun-
ta de Freguesia de Rebordosa 
estão a acompanhar a situa-
ção de uma família com três 
crianças que foi desalojada em 
virtude de ter terminado o 
contrato de arrendamento da 
habitação onde viviam. O 

agregado familiar, composto 
pelos pais e três crianças uma 
delas com 9 meses, é uma fa-
mília de etnia cigana que vive 
em Rebordosa há já vários 
anos. Até que seja encontrada 
uma solução, a família foi rea-
lojada na escola do muro.

    REBORDOSA

Família com três crianças 
ficou desalojada
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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

A estrutura do velho das 
laranjeiras foi esta semana 
totalmente demolida. No 
lugar do antigo campo do 
USCP irá ser construído um 
novo estádio, obra prome-
tida pela Câmara Municipal 
de Paredes para “dar uma 
nova vida à cidade”.

    PAREDES

Estádio das  
Laranjeiras  
demolido
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N
um tempo em que os políti-
cos vêm para a esplanada 
apostados em mostrar que 

chegou a hora de terminar o confina-
mento da pandemia da COVID-19, a 
normalidade inicia-se sem um balan-
ço realizado do que correu bem e 
aquilo que irá deixar desastrosas 
marcas no serviço público prestado 
pelas entidades ao povo português. 
Julgo normal que seja demasiado ce-
do para tirar conclusões sobre as 
muitas medidas tomadas, decisões 
difíceis e muitas vezes de poucas op-
ções de escolha dadas as incertezas 
sobre este vírus. Sendo difícil o ba-
lanço dado o pouco tempo tido sobre 
o decorrer dos acontecimentos, há já 

situações que pelo grau de gravidade 
atingido se destacam como muito ne-
gativas e com certeza poderemos vir 
a esmiuçar. 
Desde logo, as instruções dadas para 
instituições sociais, nomeadamente 
para Lares de 3ª Idade sobre a contin-
gência a realizar e as precauções com 
os seniores. O números de falecimen-
tos registados nesta faixa etária e 
com origem em instituições é muito 
significativo na totalidade dos casos 
portugueses e não é possível que a 
correta informação de prevenção te-
nha passado em devido tempo. Como 
é devido, aproveito para apresentar 
as minhas condolências ás famílias.
Depois,  a  gestão dos Estados de 
Emergência e Calamidade decreta-
dos e a paragem completa da micro e 
pequena economia. Refiro-me justa-
mente, ao comercio tradicional, pe-
quenas empresas de serviços e res-
tauração que dispõem agora de um 
conjunto de normativos que permi-
tem a sua reabertura, mas nada de 
tão extraordinário que não fosse pos-
sível tratar e implementar há cerca 
de 20 dias atrás, nada que que fosse 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Artistismos para confinado  ver!

mariocamilomota@gmail.com

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A
ntónio Costa, á sua imagem e se-
melhanças sem dar “cavaco” às 
tropas do PS, decidiu lançar a re-

candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.
A cumplicidade entre os dois é tanta 
que António Costa já se pode dar ao lu-
xo de retribuir um ”agrado” de Marcelo 
Rebelo de Sousa (ao subscrever a sua 
posição face ao Novo Banco) com uma 
declaração de compromisso para mais 
cinco anos.
O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, vai entrar em 2020 no últi-
mo ano do seu mandato, para o qual re-
meteu o fim do tabu sobre uma eventual 
recandidatura nas presidenciais de 
2021, anúncio prometido para outubro.
Nestes quase quatro anos na chefia do 

Estado, depois de ter vencido as elei-
ções presidenciais de 24 de janeiro de 
2016 na primeira volta com 52% dos 
votos, Marcelo Rebelo de Sousa convi-
veu com um Governo minoritário do PS 
suportado por acordos inéditos à es-
querda no parlamento, assumindo-se 
como um defensor da estabilidade a 
todo o custo.
O Presidente que se situa ideologica-
mente na esquerda da direita teve, nas 
suas palavras, uma coabitação espe-
cial com esse executivo minoritário 
chefiado por António Costa, num pe-
ríodo de desconfiança interna e exter-
na face àquela solução governativa, e 
maior afastamento aquando dos in-
cêndios de 2017 e viu a legislatura 
chegar até ao fim.
Sobre as relações institucionais, afir-
mou o Presidente da República que não 
muda de postura com resultados de 
eleições.
Marcelo Rebelo de Sousa tem dito em 
várias ocasiões que o ideal seria haver 
um só mandato presidencial mais lon-

Sinceridade ou sonsice?

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princí-

pios orientadores da informação livre, 

rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores represen-

tativos do concelho de Paredes em 

áreas tão diversas como a política, a 

economia, a empresarial, a religiosa, a 

desportiva, a social e do seu patrimó-

nio 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.

Orgulho  
contra o preconceito

(parafraseando Jane Austen, e o seu Orgu-
lho e Preconceito)  

U
ma reflexão pessoal, ainda que 
provisória, sobre a intervenção 
dos partidos neste tempo decor-

rido de pandemia, não pode deixar de assi-
nalar que há um Partido, que mostrou 
maturidade, equilíbrio e capacidade de 
previsão, atenção ao conhecimento cien-
tífico, não se deixando condicionar pela 
emoção e pela resposta mais fácil. 
O PCP cedo compreendeu a gravidade da 
pandemia, nas suas múltiplas dimensões, 
não deixando que o então presente apagas-
se ou iludisse as consequências no futuro. 
O PCP cedo salientou a necessidade impe-
riosa de uma resposta do SNS, os serviços 
públicos de saúde, com o reforço de meios, 
a mobilização de energias, sem esquecer a 
denúncia da situação anterior do seu subfi-
nanciamento e da sua desvalorização. Su-
blinhar com responsabilidade esse objetivo 
fundamental foi atitude completamente 
diferente de criticismos desadequados di-
rigidos aos responsáveis da saúde ou a uma 
quase diária sistematização de insuficiên-
cias ou lapsos por eles cometidos. E nisso o 
PCP não acompanhou a Direita, antes se 
demarcou dessas diversões. 
Mas mais. Desde o princípio, o PCP não es-
queceu muitos outros intervenientes do 
combate à pandemia para além dos profis-
sionais de saúde: as forças de segurança, os 
trabalhadores dos transportes, do abaste-
cimento alimentar, da higiene e limpeza, 
dos serviços e equipamentos sociais, de 
outros, os autarcas, os responsáveis políti-
cos locais, regionais e nacionais. A todos 
foram dirigidas propostas concretas e res-
ponsabilidades consideradas adequadas, 
para além de uma palavra de incentivo e 
reconhecimento. Não acompanhou, e a 
meu ver bem, o PCP a declaração do Estado 
de Emergência, não lhe encontrando vir-
tualidades e assinalando perigos. 
 Assistiu-se a uma rápida e indiscriminada 
ofensiva contra direitos laborais, o empo-
brecimento das famílias, e uma profunda 
fragilidade social. Não, não estávamos to-
dos no mesmo barco. Agravaram-se com 
pretexto na pandemia desigualdades e in-
justiças. Denunciou-se a crise económica 
latente e em desenvolvimento. E o PCP ce-
do levantou a bandeira de Nem um direito a 

menos. 
Na sequência do desenvolvimento da pan-
demia surgiu o 25 de abril e a decisão de 
comemorar essa data, nomeadamente na 
Assembleia da República. Nessa ocasião, 
surgiu baseada no medo e na desinforma-
ção, uma campanha mediática com origem 
na direita política, mas não só, que histrioni-
camente, pretendia a pretexto da pande-
mia, impedir qualquer iniciativa política 
comemorativa dessa data. Estou certo que 
foi graças ao PCP (mas não só!) que resistin-
do à chantagem antidemocrática e ao me-
do  persistiu a ideia da necessidade de co-
memorar abril na casa da Democracia.  A 
abril sucedeu-se o 1.º de maio e aí o papel do 
Partido foi único e decisivo ao apoiar as ini-
ciativas da CGTP para esse dia, perante 
uma ainda mais feroz campanha ideológica 
terrorista, com inúmeros protagonistas, 
dentro e fora do aparelho de Estado. 
Da Europa, não vem solidariedade, antes 
politicas que promovem a espiral do endivi-
damento. Alerta-nos para isso o PCP pe-
rante o silêncio cúmplice dos restantes 
partidos.  E na sequencia de uma avaliação 
positiva da evolução da pandemia, é o PCP 
quem concorda e estimula o confinamento, 
com medidas prudentes mas efectivas de 
restabelecimento de atividades económi-
cas e escolares, de retorno a hábitos co-
muns, sejam de lazer ou não. 
 Resistência e luta. Que o vírus, um perigo 
real, não nos paralise, não nos cale, não nos 
impeça de pensar e agir de acordo com 
princípios. Que a defesa da saúde não seja 
restrição absoluta ao direito à liberdade. 
Tenho profundo orgulho neste Partido, sé-
rio, competente, corajoso, independente. 
E registo o preconceito existente, a hostili-
dade expressa, o silenciamento dos que 
com a pandemia enriquecem. É a vida, não 
se pode servir em simultâneo dois amos, 
duas orientações contraditórias. É a clássi-
ca luta de classes.
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Artistismos para confinado  ver!
tão transformador que impedisse 
uma agonia de paragem tão profun-
da que deixou no ultimo mês e meio 
mais de 100.000 trabalhadores no 
desemprego e muitas empresas sem 
capacidade para pagar salários. As-
sim, faremos o balanço económico 
de mais uma perda de rendimentos 
para os trabalhadores com a pergun-
ta: esta emergência foi bem gerida?
Pois senão, entre arranques de ativi-
dades e um bom palco com o é a 
maior fábrica de automóveis do país 
(o maior investimento internacional 
dos últimos 30 anos trazido para o 
país pelo Governo de Cavaco Silva), 
nada como António Costa colocar o 
seu sorriso matreiro e virar a discus-
são política para a recandidatura 
presidencial de Marcelo Rebelo de 
Sousa. É certo que um habilidoso 
nunca perde uma oportunidade para 
mostrar que é um belo artista! 
Uma cena genial, que quase resulta-
va para tentar esconder sem sucesso 
um desajustado novo empréstimo 
ao Novo Banco. Contudo, o facto é 
que o Presidente se “pôs a jeito”, por-
que meteu-se em assuntos internos 

do Governo que não são da sua com-
petência constitucional e apoiou pu-
blicamente o primeiro-ministro con-
tra o ministro mais popular, Mário 
Centeno, no meio da maior crise polí-
tica do governo do PS. Assim, o Presi-
dente não se importa de ser apoiado 
por um partido governamental que 
não reformou nem investiu no futuro, 
mantem uma navegação à vista que 
gira entre um namoro inconsequente 
com a extrema-esquerda que apoia a 
Coreia do Norte e a Venezuela e um 
crescimento económico à conta de re-
formas feitas pelo Governo de Passos 
Coelho, e que não vai ser suficiente 
em pós-pandemia.
Com estes e com outros “complôs po-
líticos” parecem aos olhos dos co-
muns dispensáveis as avaliações de 
facto necessárias ao avançar no pro-
cesso de desconfinamento de uma 
forma que se permita o progresso 
económico e social sustentado, que 
rompam com a estagnação económica 
que marcou os últimos 20 anos e 
quem sabe uma oportunidade ex-
traordinária para um crescimento aci-
ma da média europeia.

Sinceridade ou sonsice?
go. Contudo, a Constituição da Repú-
blica Portuguesa estabelece mandatos 
com a duração de cinco anos e permite 
que sejam cumpridos dois consecuti-
vos, que foi o que fizeram todos os seus 
antecessores eleitos em democracia: 
António Ramalho Eanes, Mário Soares, 
Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva.
Como candidato presidencial, num dis-
curso na Voz do Operário, em Lisboa, 
no dia 24 de outubro de 2015, Marcelo 
Rebelo de Sousa, admitiu quebrar este 
histórico e sugeriu a possibilidade de 
fazer um só mandato, declarando: “Al-
gum dia um Presidente eleito dará o 
exemplo de fazer os seus cinco anos 
sem qualquer reeleição e, por isso, não 
se autocondicionando por causa dela”.
Desde então, manteve o tabu. 
No entanto, tem vindo a reiterar que a 
recandidatura é muito motivadora.
Para o secretário-geral do PS e primei-
ro-ministro, esse é um cenário pratica-
mente certo e desejável.
É inegável que Marcelo Rebelo de Sou-
sa, caso se recandidate, o que é quase 

c e r t o ,  g a n h a r á  a s  e l e i ç õ e s 
presidenciais.
Granjeou na população, um respeito e 
carinho invejável, fruto de uma inteli-
gência e amabilidade genuína.
No entanto, é de notar ultimamente 
u m a  c l a r a  t e n d ê n c i a  p a r a  a 
dissimulação.
Roça a hipocrisia o “namoro” com o 
Governo.
Talvez porque não queira deixar o dito por 
não dito, mas tal só o torna mais sonso.
O capital politico adquirido já ninguém 
lho tira.
No entanto, a vontade de ceder ao 
“messianismo” começa a ser demasia-
do claro.
Confesso que gostaria de ver Marcelo 
Rebelo de Sousa ficar na história como 
o presidente que sabendo que tinha a 
recandidatura na mão, não o fez.
O capital de respeito, admiração e cari-
nho da população fariam dele uma 
lenda.
E certamente que preferia vê-lo assim, 
do que mais um candidato da sonsice.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

N
o final de um ano letivo 
completamente atípico 
urge iniciar a prepara-

ção do próximo e nesse sentido 
o Município de Paredes e bem 
decidiu colocar à disposição das 
famílias Paredenses um Portal 
da Educação. Trata-se de uma 
ferramenta que vai estar á dis-
posição da comunidade educati-
va no seu todo e visa aproximar 
todos os intervenientes. A partir 
deste Portal podemos encon-
trar notícias da área da educa-
ção, informações úteis aos en-
carregados de educação (emen-
t a s ,  h o r á r i o s ,  a u x í l i o s 
económicos, prolongamento de 
horários; entre muitas outras 
informações úteis para todos) 
para além de permitir a inscri-
ção nos diversos serviços dispo-
nibilizados pelo Município aos 
alunos/crianças.
É também um canal de comuni-
cação e partilha de informação, 
com as nossas escolas que nos 
irá acompanhar enquanto ins-
trumento fundamental de pla-
neamento e realização da políti-
ca educativa deste município.
Neste plano a comunidade edu-
cativa poderá encontrar um 
conjunto de projetos, progra-
mas e eventos, de cariz educati-
vo, dirigidos a alunos e alunas 
bem como à população em geral, 
promovidos Município de Pare-
des bem como por diversas enti-
dades parceiras.
Todo este trabalho da equipa de 
educação e da inovação do mu-
nicípio de Paredes resultou de 
um processo colaborativo e de 
parceria com diferentes insti-
tuições da comunidade educati-
va local, com o objetivo de pro-
mover a aproximação de toda a 
comunidade educativa, permi-
tindo a racionalização de recur-
sos, assim como de divulgação 
dos recursos à disposição dos 
munícipes, no que à Educação 
diz respeito.

Nos tempos que correm a cria-
ção deste portal serve também 
para ajudar a comunidade edu-
cativa a interagir com as escolas 
de forma mais segura, evitando 
assim que os nossos alunos ou 
os seus familiares tenham que 
se deslocar aos serviços do Mu-
nicípio ou às escolas, podendo 
comodamente à partir de suas 
casas realizar um conjunto de 
tarefas quotidianas necessárias 
para o normal relacionamento 
entre as escolas, as famílias e o 
Município.
Para além do enorme investi-
mento feito em equipamentos 
informáticos que ajudaram os 
n o s s o s  a l u n o s  a  c o n s e g u i r 
acompanhar as aulas neste tem-
po de pandemia, relembro que o 
Município de Paredes entregou 
equipamentos de apoio ao ensi-
no à distância aos Agrupamen-
tos de Escolas e Escola Secundá-
ria do concelho, de acordo com 
levantamento prévio feito pelas 
direções dos agrupamentos de 
escolas e escola secundária. As-
sim, foram adquiridos pelo Mu-
nicípio 725 computadores por-
táteis, 602 tablets e 1016 liga-
ções à internet de banda larga, 
num investimento que ascendeu 
aos 366 mil euros.
Esta medida tem permitido 
apoiar os alunos que necessitam 
d e s t e s  e q u i p a m e n t o s  p a ra 
acompanhar as atividades leti-
vas e prosseguir o ensino à dis-
tância durante este 3.º período e 
caso seja necessário também o 
será no próximo ano letivo.
O equipamento foi entregue aos 
encarregados de educação pe-
las escolas a título de emprésti-
mo até ao final do presente ano 
letivo.
Para além deste grande investi-
mento, o Município apostou 
igualmente no desenvolvimento 
e implementação do Portal da 
Educação, que pode ser encon-
trado no site da Câmara Munici-
pal de Paredes, envolvendo os 
diferentes atores e agentes edu-
cativos, sobretudo as escolas.
Um bem-haja a todos(as) os que 
lutam diariamente pelo sucesso 
Educativo enquanto pilar de for-
m a ç ã o  d o s  f u t u r o s  e  a t u a i s 
cidadãos!

Portal da Educação
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FALECEU

JOAQUIM FERNANDO  
DA MOTA OLIVEIRA
Faleceu no dia 21 de maio com 57 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Av. Stª Luzia, n.º 57. Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Cidália Moreira de Barros Oliveira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ MARIA TEIXEIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 11 de maio com 68 anos. Era  
natural de Cristelo - Paredes e residente na 

Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, n.º 83, Cristelo-Pare-
des. Era casado com Maria José de Barros Cardoso dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FREIRE DA SILVA
Faleceu no dia 18 de maio com 72 anos.  

Era natural de Gondalães - Paredes e residente 

na Rua Daniel Faria, n.º 42, 2º esq. Paredes. 

Era casado com Maria Cândida Teixeira Monteiro.

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

CARLOS  REBELO 
GONÇALVES
Faleceu no dia 17 de maio com 89 anos. 
Era natural de Almada - Setúbal e residente  

na Rua da S. Sebastião, n.º 659, Cete- Paredes. Era viúvo  
de Margarida Nogueira Barbosa da Silva Gonçalves.

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  
CETE / PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO LOPES
Faleceu no dia 12 de maio com 78 anos. 
Era natural de S. João da Fontoura  
- Resende e residente na Rua do Outeirinho,  
n.º 108, Besteiros, Paredes. Era casado  

com Maria Inês Barbosa de 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  

BESTEIROS/ PAREDES

FALECEU

ALZIRA NUNES TEIXEIRA
Faleceu no dia 10 de maio com 91 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes  

e residente na Rua da Agrela, n.º 47,  

Mouriz, Paredes. Era viúva de José 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 
MOURIZ / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
MARQUES SOUSA
Faleceu no dia 15 de maio com 85 anos.  

Era natural de Irivo - Penafiel e residente  

na Rua do Penedo, Cete, Paredes. Era viúvo de Maria Arminda 

de Sousa Rodrigues. 

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e 

na impossibilidade de o fazer pessoalmente, comunicar e agra-

decer a todas as pessoas pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento.   

A FAMÍLIA

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

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

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA DE FATIMA 
VASCONCELOS CAMPOS
Faleceu no dia  14 de maio com 65 anos.  

Era natural de Caíde de Rei-Lousada  

e residente na Urbanização do Oural, nº. 95, Paredes.  

Era casada com Benicio Fernando Monteiro Soares de Sousa. 

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e 

na impossibilidade de o fazer pessoalmente, comunicar e agra-

decer a todas as pessoas pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento.

A FAMÍLIA

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

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

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências
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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
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FACTOS & PROTAGONISTAS

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

Paredes

Novas  instalações do

Progresso de Paredes

FALECEU

MATILDE DA CONCEIÇÃO  
OLIVEIRA LOPES
Faleceu no dia 7 de maio com 91 anos. Era natural de Gondalães - Paredes  

e residente na Urbanização da Mó, n.º 120, Madalena-Paredes. Era viúva de 

Vitorino Moutinho Teixeira.

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-

riamente cometida.

 

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

ROSA FERREIRA 
DA COSTA
Faleceu no dia 12 de maio com 89 anos. Era natural de Lordelo- Paredes  

e residente na Rua da Abroeira, n.º 72, Lordelo, Paredes. Era viúva de  

Manuel de Oliveira Soares.

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-

riamente cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

RESTAURANTE

JÁ ABRIU
(COM NOVA GERÊNCIA)

RESERVAS
912 363 671

Estamos à sua espera!

RUA DR. ANTÓNIO RANGEL

N.º 54 - R/C - PAREDES

Gerência
Chef Marcelo Bento
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