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

Tem realizado 
atividade física?
Quando o nosso corpo está em re-
pouso, exerce simplesmente as fun-
ções básicas/normais, necessárias 
para a nossa existência. Se todo o nos-
so organismo estiver a funcionar cor-
retamente, em repouso, não existe 
esforço, ou seja, poderemos mencio-
nar que existem gastos mínimos de 
energia. 
De que forma podemos aumentar os 
gastos de energia? E para que serve?
Através da atividade física, o movi-
mento corporal e atividade metabóli-
ca aumentam, acelerando assim os 
processos de gastos de energia. Vá-
rios especialistas referem que se 
mantivermos regularmente ativida-
de física, pelo menos trinta minutos 
por dia, aumentamos a nossa qualida-
de de vida que, por sinal, deveria ser o 
nosso principal objetivo/foco. Desta 
forma, contribuímos para o nosso 
bem-estar físico, mental, social e eco-
nómico. Os primeiros benefícios a 
sentir-se serão a nível cardiorrespira-
tório, ou seja, o músculo do coração, o 
miocárdio, fica mais forte, ajudando 
assim a bombear o sangue mais efi-
cazmente para os pulmões, captando 
oxigénio suficiente para ser conduzi-
do a todo o corpo, obtendo mais ener-
gia para as tarefas do nosso dia a dia. 
Por sua vez, o aumento do movimen-
to dos músculos, auxilia o coração a 
transportar as toxinas em direção aos 
rins, para que estas sejam eliminadas 
através da urina.  
Outros benefícios, não menos impor-
tantes, atuam na prevenção da diabe-
tes, doenças respiratórias, diminui-
ção do peso corporal, nas quedas, 
principalmente em adultos mais ve-
lhos, bem como, previne a osteope-
nia/osteoporose, no risco de fraturas 
ósseas e diminui o stress e a ansieda-
de do dia-a-dia. Também aumenta, a 
agilidade corporal, a coordenação 
motora, a resistência física, as defe-
sas corporais, o bom humor, o sono 
mais tranquilo e reparador, a mente 
mais saudável, a auto estima mais ele-
vada, melhora a aprendizagem e mui-
to, muito mais.
Precisa de mais motivos para se 
mexer? 
Exemplos de atividade física: cami-
nhar com um ritmo moderado, nata-
ção, pilates clínico, exercícios globais, 
dança, corrida, bicicleta, etc. Faça-o 
por si! E se usar máscara estará a fa-
zer por todos nós! Nesta fase de des-
confinamento é preciso muita aten-
ção e responsabilidade cívica. Cuide 
de si, cuide de todos nós!

       TRIBUTO …

O 
Lugar de Paredes, da Freguesia de 
Castelões de Cepeda, do antigo 
Concelho de Aguiar de Sousa, deu 

nome ao Concelho de Paredes. Este concelho 
viria a tornar-se uma zona atrativa, com gran-
des quintas agrícolas e, mais tarde, com in-
dústria e comércio, servido na sua maior ex-
tensão por importantes vias de transporte 
ferroviário e rodoviário. Ao longo do século 
XX, Paredes tornou-se num concelho jovem 
pelo seu desenvolvimento. Neste aponta-
mento quero prestar tributo a Claudides da 
Silva Carvalhinho. Nasceu em Castelões de 
Cepeda, em 1927, filho de comerciantes de 
azeite e de outros bens alimentares, vindos 
da Lousã e que se instalaram na vila de Pare-
des. Claudides cresceu e sucedeu-lhes no 
negócio durante longos anos. Casou com D. 
Etelvina Dias, também filha de comerciantes, 
da Freguesia de Mouriz. Do casamento nas-
ceram e tornaram-se muito conhecidos e es-
timados a Prof.ª Lucília Dias Carvalhinho e o 
jogador e treinador de futebol Camilo Dias 

Carvalhinho. A vida de comerciante fez 
de Claudides Carvalhinho uma figura 
muito popular no concelho, pelo contac-
to com a população e pela atenção com 
que tratava os mais pobres, em questão 
de liquidez temporária, algo que o dis-
tinguiu como um bom homem. Amou a 
sua terra e as suas gentes, e após a mu-
dança de regime político, em 1977, decidiu 
concorrer a Presidente da Junta da Freguesia 
de Castelões de Cepeda, para melhor servir. 
Voltou a concorrer em 1981, para o segundo 
mandato e ganhou. Durante o seu tempo co-
mo Presidente da Junta foi um extraordinário 
influente junto da Câmara Municipal, para o 
desenvolvimento rodoviário de Paredes, com 
projetos como a extinção da passagem de ní-
vel da C.P. e a construção do viaduto sob a via 
ferroviária, a construção da circular rodoviá-
ria de Paredes (CRIP) e a construção da Ro-
tunda Jorge Malheiro e arruamentos contí-
guos, que faziam parte do seu sonho. Contri-
buiu em muito para a 1ª Parmóvel, a que já 

não assistiu. Foi um Presidente 
determinado na melhoria da Fre-
guesia da Vila. Fez parte da Comis-
são Administrativa instaladora do 
Centro Hospitalar do Vale do Sou-
sa, da Mesa Administrativa da Ir-
mandade da Misericórdia de Pare-
des, dos Órgãos Sociais do Bom-

beiros Voluntários, e do União Sport Clube de 
Paredes durante vários anos como Tesourei-
ro, cargo de confiança, que ele desempenha-
va com profunda lealdade e retidão, a que 
assisti no tempo em que com ele servi o 
União. Contava-me os acordos que fazia para 
cumprir o seu programa da Junta e elucidava-
-me sobre a vida do clube que ele amava, nas 
reuniões decisórias para bem do União, onde 
seu filho foi um brilhante jogador. Como pri-
meiro Presidente da Junta da Freguesia de 
Castelões de Cepeda, em democracia, dei-
xou-nos em 1984, causando um vazio enor-
me nos amigos que o estimavam. Nós o lem-
bramos com saudade.

Claudides Silva Carvalhinho (Presidente da Junta de Freguesia)

POR: GASTÃO MOREIRA

Q
uando Diderot no séc XVIII 
escreveu o diálogo entre o 
fatalista Jacques e o seu amo 

pelas estradas de França, fê-lo de for-
ma parodial e divertida, mas utilizando 
seriamente conceitos e episódios tão 
válidos para o seu tempo como para 
agora, na medida em que punha a nu a 
mesquinhez e o ridículo de muitos 
comportamentos sociais.
Então, como agora, se concebia que o 
mundo é feito de aparência e que o Mun-
do que conhecemos pode estar organi-
zado de uma forma que transcende os 
conceitos comuns de Ordem e Caos, de 
extraordinário e normal, de regra e ex-
cepção. Que nada é o que parece seria 
Lapalissiano, se Lapalice tivesse dito 
Lapalissadas, o que também se aplica a 
expressões como Mundo ao contrário e/
ou de pernas para o ar, metáforas para-
doxais atendendo a que o Mundo é um 
círculo redondo sem cimo nem baixo, 

sem esquerda ou direita, sem eira nem 
beira. Jornada fora, o simplório Jacques 
tenta convencer o patrão da aceitabili-
dade dos seus comportamentos mais 
soezes com o argumento de que o desti-
no é inelutável e que tudo o que nos 
acontece de bom e de mau na nossa vida 
já estava previamente escrito por Deus.
Agora que já se não acredita em Deus 
será um qualquer outro fenómeno 
transcendental que nos serve de des-
culpa para não fazermos o que devia 
ser feito retamente.
Seria este, até, o objetivo de Diderot: fa-
zer os seus leitores pensar, e questionar 
se afinal somos ou não os autores da nos-
sa existência, ou somos umas simples 
marionetas irresponsáveis.
E as pergunta mantém-se atualíssimas: 
O que andamos a fazer neste Mundo? 
Somos ou não responsáveis por estar-
mos ou irmos ficar bem?
E se é certo que cada um, quanto ao seu 
próprio destino, tem mais ou menos di-
reito a bater com a cabeça na parede e a 
fazê-lo com a força que bem entender.
Também é tão certo quanto isso que ne-
nhum de nós tem direito a infernizar a 
vida dos outros.

Seja esse outro alguém da família, um 
simples amigo ou conhecido, um vizinho 
ou até um adversário. 
Basta ser o PRÓXIMO do novo manda-
mento que Jesus Cristo nos deu de graça 
razão pela qual, e talvez por isso, é tão 
desprezado e merce muto menos aten-
ção que o próprio umbigo.
O que tenho visto nos últimos tempos, e 
está bem espelhado nas páginas deste 
jornal, é a proliferação vertiginosa de 
formas de enfernizar a vida dos outros 
demonstrativa de todo o manancial de 
maldade que está ao alcance da sordidez 
humana. A par da estupidez, a caraterís-
tica mais democraticamente distribuída 
pela espécie humana, verifica-se uma 
enorme falta de caráter. 
Porque ter caráter é mesmo isso – Ser 
capaz de resistir à quase necessidade de 
colocar os outros mal, numa posição pior 
do que a nossa. Há quem, na sua peque-
nez, se satisfaça com o mal dos outros …
Mas se resistirmos a isso é já um passo 
gigantesco para que o título deste edito-
rial se mostre correto.
Ah, reparei agora … esqueci-me de colo-
car no fim do título um ponto de 
interrogação.

EDITORIAL

Já estamos todos bem
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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Estamos de volta!
T

erminou o “dever cívico 
d e  r e c o l h i m e n t o”  e  O 
Progresso de Paredes, 

em formato de jornal em papel, 
cumpre o seu compromisso de 
continuar a informar os pareden-
ses. Há 90 anos que o fazemos. 
Uma lenda da imprensa regional. 
Durante o Estado de Emergência 
da pandemia de covid-19 fizemo-
-lo apenas no formato digital, no 
site www.progressodeparedes.
com.pt/.  Nesta edição que está 
agora a ler, regressamos ao papel. 
A versão digital mantém-se e vol-
t a  a  s e r  u m  e x c l u s i v o  p a r a 
assinantes. 

Neste particular, desafio os pa-
redenses a ajudar que “esta lenda” 
prossiga o seu caminho rumo à 
r e s t r i t a  l i s t a  d e  j o r n a i s 
centenários. 

Se não é faça-se assinante das 
edições em Papel  e  no Digital . 
Duas assinaturas pelo preço de 20 
euros/ano.  Se preferir  assinar 
apenas a edição em papel o preço 
baixa para os 18 euros/ano. Se é 

mais adepto do digital a assinatu-
ra ainda é mais baixa – 15 euros/
ano.  

Se ler jornais é saber mais, es-
palhem também a notícia que ler 
jornais jamais é um risco para fi-
car infetado pelo coronavírus. O 
que é arriscado é partilhar o jor-
nal com terceiros, como por 
exemplo ler o jornal 
n u m  e s t a b e l e c i -
m e n t o  p ú b l i c o  d e 
c a f é ,  p o r  exe m p l o , 
que já passou por di-
versas mãos. 

A d q u i r i n d o  o  s e u 
j o r n a l  e s t á  t a m b é m  a 
defender a saúde. 

Junte-se à lenda. 

PS - Até ao dia 3 de junho, 
em Paredes, a Direção Regio-
nal de Saúde (DGS) detetou 
339 indivíduos infetados pela 
covid-19. Proteja-se. 

António Orlando - Editor

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com
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Local para os próximos três meses
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de água, medicamentos e impostos para os munícipes, 

mas também medidas para as empresas. Apoios con-
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Recuperação de cobra rateira

Pai violou filho durante dois anos

Roubou 2.500 euros de  
alimentos a loja da na Sobreira Quarteto identificado por  

roubo de telemóvel em Parada de Todeia

O Núcleo de Proteção Am-

biental (NPA) da GNR de Pena-

fiel, recuperou no dia 25 de 

maio, uma cobra rateira.

Após a denúncia de uma 

mulher, com cerca de 80 anos, 

que se encontrava assustada e 

com medo por ter avistado uma 

cobra, com algum porte, na sua 

residência, em Rebordosa, os 

militares deslocaram-se ao lo-

cal, tendo recuperado uma 

Malpolon Monspessulanus 

(cobra rateira), com cerca de 

um metro e meio de compri-

mento, que se encontrava atrás 

de um móvel. Por não apresen-

tar qualquer tipo de ferimento, 

o réptil foi restituído ao seu ha-

bitat natural.

A Polícia Judiciária do Porto 

deteve um homem, de 37 anos, 

suspeito de violar o próprio fi-

lho, desde 2018, na habitação 

em que também vivia a mãe do 

agressor e avó do menino, em 

Lordelo. 

A primeira queixa que che-

gou às autoridades, no caso à 

GNR, há mais de um ano, foi de 

violência doméstica. O menor 

seria alvo de agressões do pro-

genitor - que não tem ocupação 

laboral estável, num quadro de 

consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas. Porém, o inquérito 

acabou por nunca dar em de-

tenção. Entretanto, nova de-

núncia chegou à Polícia Judiciá-

ria do Porto, que encontrou um 

cenário de abuso sexual daque-

la criança, algo que ocorreria 

desde 2018 - tinha a vítima 13 

anos, entretanto já atingiu os 

15. Com os pais separados, o 

menino tinha sido entregue à 

guarda do agora detido, com 

quem partilhava cama. Os exa-

mes periciais atestam os crimes 

sexuais cometidos pelo ho-

mem, polidor que agora se en-

contra desempregado, levado a 

tribunal na passada quarta-fei-

ra, dia 27 de maio, e ficou em 

prisão preventiva.

Um indivíduo de 31 anos, foi 
identificado pela GNR como 
suspeito pelo roubo de artigos 
alimentares num estabeleci-
mento comercial na vila da So-
breira. Os militares do Núcleo 
de Investigação Criminal (NIC) 
de Penafiel, da GNR realizaram 
diversas diligências que permi-
tiram identificar o presumível 
autor do furto no seguimento 

de uma queixa reportada a 29 
de maio relativa ao furto de ali-
mentos num valor estimado de 
2.500 euros. Durante a investi-
gação, foi realizada uma busca 
domiciliária,  onde foram 
apreendidos parte dos bens ali-
mentares furtados. O suspeito, 
de 31 anos, com antecedentes 
criminais pela prática de crimes 
desta natureza, foi constituído 
arguido e os factos remetidos 
ao Tribunal Judicial de Paredes.

A GNR de Paredes, no dia 
27 de maio, identificou qua-
tro homens, entre os 20 e os 
50 anos, por roubo de tele-
móvel, na freguesia de Para-
da de Todeia. Na sequência 
de uma denúncia por roubo 
de telemóvel, a GNR reali-
zou várias diligências poli-

ciais que culminaram na 
identificação dos quatro 
homens, pela suspeita da 
coautoria do roubo. No ato 
da identificação, foi possível 
apreender uma dose de co-
caína e três doses de heroí-
na, que se destinavam a con-
sumo próprio. Apesar de 

identificados os alegados 
autores do roubo a GNR não 
conseguiu recuperar o dis-
positivo roubado. “A GNR 
continua com as diligências 
necessárias para recuperar 
o dispositivo roubado”, ex-
plica fonte da Guarda. Os 
suspeitos, todos com ante-

cedentes criminais pela prá-
tica de crimes de furto, con-
dução ilegal, violência do-
méstica, tráfico e consumo 
de produtos estupefacien-
tes, foram constituídos ar-
guidos e os factos remetidos 
para o Tribunal Judicial de 
Paredes.

Prisão preventiva  
por violência doméstica
CRIME. Alegado agressor chegou a cortar o cabelo à vítima como forma de a humilhar.

O 
Núcleo de In-
v e s t i g a ç ã o  e 
Apoio a Vítimas 

E s p e c í f i c a s  ( N I AV E )  d a 
GNR de Penafiel, no passa-
do dia 27, deteve um ho-
mem de 57 anos, por vio-
lência doméstica.

No âmbito de uma de-
núncia por violência do-
méstica,  os militares da 
Guarda apuraram que o 
suspeito é caracterizado 
como sendo uma pessoa 
ciumenta, de comporta-
mentos agressivos, consu-
midor de bebidas alcoóli-
cas, e que, ao longo dos 30 
anos de casamento, humi-
lhava e agredia fisicamente 
a vítima, sua mulher de 50 
anos, por esta manifestar 

intenção de se separar de-
vido aos maus-tratos a que 
era sujeita. 

O suspeito, emigrado há 
vários anos, confrontado 
com o desejo da vítima em 
querer insistentemente o 
divórcio, regressou a Por-
tugal no dia 16 de maio, o 
q u a l  c o m e ç o u  a  d i r i g i r 
ameaças de morte e come-
tendo abusos sexuais à víti-
ma, bem como a voltou a 

agredir de forma violenta, 
chegando a cortar o cabelo 
com uma tesoura. 

A vítima acabou por rece-
ber tratamentos numa uni-
dade hospitalar por apresen-
tar ferimentos na cabeça e 
nos membros superiores.

Perante os factos violen-
tos, a vítima, com receio da 
própria vida e a dos seus 
três filhos, um dos quais 
menor de idade, decidiu fu-

gir de casa, refugiando-se 
em casa de vizinhos.

Assim, por se verificar a 
continuidade da atividade 
criminosa, o suspeito foi 
detido e presente a primei-
ro interrogatório judicial, 
na quinta-feira dia 28 de 
maio, no Tribunal de Instru-
ção Criminal de Marco de 
Canaveses, onde ficou su-
jeito à medida de coação de 
prisão preventiva.

António Orlando  | texto

FOTO: DR

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto
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Arquivada investigação  
à queda de helicóptero do INEM 
JUSTIÇA. A Procuradoria-Geral da República (PGR) na Comarca do Porto, arquivou a investigação relativa à queda do helicóptero 
do INEM, que se despenhou no dia 15 de dezembro de 2018, em Valongo.

O 
acidente tirou a 
vida aos quatro 
ocupantes, en-

tre os quais Daniela Silva, 
jovem de 34 anos residente 
em Baltar, Paredes. Os res-
tantes ocupantes da aero-
nave eram o piloto coman-
dante João Lima, o co-piloto 
Luís Rosindo e o médico Luís 
Vega, de nacionalidade es-
panhola. O helicóptero caiu 
na zona de Valongo, quando 
regressava de uma missão 
de transporte de uma doen-
te grave de Bragança para o 

Porto.
O processo legal envol-

veu crimes de homicídio por 
negligência e atentado à se-
gurança de transporte por 
ar. No entanto, no entender 
do Ministério Público a que-
da da aeronave não esteve 
relacionada com uma even-
tual falha do piloto, mas sim 
com as más condições cli-
matéricas. Porém, o tribunal 
esclarece que não foi possí-
vel apurar, sem margem pa-
ra dúvidas, que terá sido es-
te o motivo da tragédia “pe-
lo que, face a esta incerteza, 
foi determinado o arquiva-
mento dos autos”. “Os factos 

não afastam a cogitação de 
várias hipóteses como cau-
sa do acidente, sendo uma 

delas um agravamento ines-
perado do tempo meteoro-
lógico durante a travessia 

da serra que tenha diminuí-
do drasticamente as condi-
ções de visibilidade, sem 
que se tenha apurado em 
concreto, com a necessária 
segurança, qual delas se ve-
rificou; pelo que, face a esta 
incerteza, foi determinado o 
arquivamento dos autos”, 
pode ler-se no despacho de 
3 de abril, mas só agora tor-
nado público pela PGR. 

O Ministério Público 
deu curso às investigações 
suportadas pelo referido 
processo por entender que 
poderiam estar em causa os 
tipos legais de crime de ho-
micídio por negligência e/

ou atentado à segurança de 
transporte por ar. Os factos 
não afastam a cogitação de 
várias hipóteses como cau-
sa do acidente, sendo uma 
d e l a s  u m  a g ra v a m e n t o 
inesperado do tempo me-
teorológico durante a tra-
vessia da serra que tenha 
diminuído drasticamente 
as condições de visibilida-
de, sem que se tenha apura-
do em concreto, com a ne-
cessária segurança, qual 
delas se verificou; pelo que, 
face a esta incerteza, foi de-
terminado o arquivamento 
dos autos.

António Orlando  | texto

Presidente do CDS refrescou-se nas esplanadas de Paredes

O 
presidente da 
CDS-PP, na pas-
sada quinta-feira, 

dia 28 de maio, passou por Pa-
redes em promoção política 
da proposta apresentada ao 
Governo para minorar os efei-
tos da covid-19 no tecido em-
presarial.  A proposta “passa 
pela injeção direta de 15 mil 
euros pelo Estado às empre-
sas que por decreto foram for-
çadas a encerrar” explicou, 

Francisco Rodrigues dos San-
tos considerando a medida 
"fundamental para a sobrevi-
vência das empresas".

“Só não pode haver consu-
mo porque as empresas esti-
veram fechadas, porque o 
Governo a isso as obrigou. 
Não há outra forma de lhes 
conferir liquidez”, referiu o lí-
der partidário.

As medidas apresentadas 
pelo CDS, defendem a inclu-
são dos sócios-gerentes das 
empresas no lay off simplifica-
do e o pagamento da dívida  

do Estado aos fornecedores.
“Tudo o que o governo pou-

par neste apoio hoje, será gas-
to amanhã a dobrar ou a tripli-
car em prestações sociais, co-
m o  p o r  exe m p l o  c o m  o 
subsídio de desemprego”, 
alertou.

Na ocasião, segundo nota 
da concelhia o líder centrista 
visitou as esplanadas da cida-
de de Paredes fazendo-se 
acompanhar por José Miguel 
Garcez e Jorge Ribeiro da Sil-
va, presidente e vice-presi-
dente do CDS/Paredes.

António Orlando  | texto
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Cinco milhões de euros para  
construir passeios
MOBILIDADE. Foram lançadas a concurso 27 empreitadas para executar no prazo de um ano. Já há obras em seis freguesias. 
Pretende-se aumentar a segurança de peões e automobilistas. 

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes já 
arrancou com a 

empreitada de construção 
de passeios ao logo do con-
celho com o objetivo de me-
lhorar as condições de mobi-
lidade e segurança de peões. 
Trata-se de um investimento 
estimado em 5.314.085,62 
euros no âmbito da imple-
mentação do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento 
Urbano do Concelho (PE-
DU). O investimento é com-
participado a 85% pelo FE-
DER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 

Das 27 empreitadas lan-
çadas, a executar no prazo de 

um (1) ano, sete obras de 
construção de passeios es-

tão já a decorrer nas Fregue-
sias de Astromil, Duas Igre-

jas, Cete, Lordelo, Gandra e 
Paredes (Bitarães). De acor-
do com o planeamento das 
obras, foi tido em conta co-
mo prioritário os arruamen-
tos com perfil rodoviário 
muito movimentado, sem 
passeios e com valetas fun-
das, fazendo com que os 
peões utilizem a faixa de ro-
dagem, com evidentes con-
dições de risco. A construção 
destes passeios irá criar con-
dições para que a circulação 
pedonal se faça de modo 
mais seguro e inclusivo. A 
par da construção dos pas-
seios são igualmente instala-
das infraestruturas de dre-
nagem das águas pluviais 
que contribuirá para o au-

António Orlando  | texto
mento da segurança da cir-
culação rodoviária. Este in-
vestimento na mobilidade 
urbana sustentável visa es-
sencialmente “a melhoria da 
rede pedonal do Concelho 
de Paredes, apostando na 
construção de novos pas-
seios de modo a criar melho-
res condições de segurança 
na circulação de peões e à 
circulação rodoviária e apos-
tar na mobilidade inclusiva, 
promovendo simultanea-
mente a eliminação progres-
siva de zonas perigosas e de 
risco e reduzindo os índices 
de sinistralidade”, justifica 
Alexandre Almeida, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes.

Execução de passeios na EN 319-2
(Entre o km 11,00 e 14,20)

Execução de passeios na EN 15 
(Entre o km 13,900 e 15,000)

Execução de passeios 
na Av. Monte Azevido

Execução de passeios na ex EN 106-2 
(entre o km 0,400 e 1,200)

Construção de passeios
na Rua da Liberdade

Construção de passeios 
na EN 106-3

Execução de passeios 
na Rua Belo Horizonte 

Execução de passeios EN 319 
(Entre o km 1,400 E 2,700)

Construção de passeios 
na Av. 13 de Maio

Execução de passeios  
na EM 598-1 até à  

rotunda rota dos Móveis

Construção de passeios 
na Rua da Igreja

Construção de passeios
 na Via Rota dos Móveis

Execução de passeios 
na Rua de Santa Marinha

Execução de passeios 
na Av. Joaquim Ribeiro da Mota

Execução de passeios 
na Rua Lameiro do Cabo

Alteração da paragem BUS junto  à rotunda 
da estação em Paredes e requalificação  

de passeios na Rua das Flores

Execução de passeios na EN 15-3 
(Entre o km 1,850 e o km 5,180)

Execução de passeios na EN 319-2
(Entre o km 1,5 e 2,5)

Execução de passeios
no acesso ao Campus Educativo

Construção e requalificação dos passeios 
na Rua Dr. José Leite Vasconcelos e Rua Dr. José Bragança Tavares  

(Entre a rotunda das Finanças e o cruzamento com a Rua Central do Bairro)

Execução de passeios na ER 319
(Entre o km 35,800 e 36,000)

Construção de passeios 
na Rua Padre João Pacheco

Remodelação de passeios 
junto à futura Piscina Descoberta

Construção de passeios
na Avenida de São José

Execução de passeios
Av. Padre Américo

Execução de passeios na EM 610 
Santa Comba

Aguiar de Sousa

Gandra

Bitarães Cête Cete Cête Cete/Parada de Todeia Duas Igrejas

Astromil

Gandra

Astromil

Gandra

Baltar

Lordelo

RecareiRecareiRebordosa

Baltar

Paredes

Sobreira

Bitarães

Paredes

Vilela

Beire

Sobreira
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Aprovada estratégia de prevenção e  
combate aos incêndios florestais 
PREVENÇÃO. Em Paredes há 60 veículos operacionais para o combate aos incêndios e um meio aéreo de capacidade média

A 
Comissão 
Municipal de 
D e f e s a  d a 

F l o r e s t a  d e  P a r e d e s 
aprovou por unanimida-
de o Plano Operacional 
Municipal (POM) para o 
ano 2020.  O documento 
define a estratégia de 
prevenção e combate 
dos incêndios florestais 

e regula a articulação 
entre entidades e orga-
n i s m o s  m u n i c i p a i s  e 
distritais.

Este ano em Paredes 
estarão disponíveis 60 
veículos para o combate 
aos incêndios e um meio 
a é r e o  d e  c a p a c i d a d e 
média, sedeado no Heli-
p o r t o  d o s  B o m b e i r o s 

Voluntários de Baltar, 
a f e t o  a o  D i s t r i t o  d o 
Porto.

O concelho pareden-
se tem cerca de sete mil 
hectares de floresta si-
nalizada como prioritá-
r i a  n a s  f r e g u e s i a s  d e 
Aguiar de Sousa, Recarei 
e Sobreira.  O POM de 
Paredes articula-se com 

as diretrizes do Plano 
Operacional Distrital, 
que, por sua vez, se ba-
seia no contexto na Di-
retiva Operacional Na-
cional. Ou seja, preten-
d e - s e  a c a u t e l a r  u m a 
intervenção mais rápida 
nos incêndios na sua fa-
se inicial, para desta for-
ma circunscrever o seu 

desenvolvimento.  No 
Plano agora aprovado 
sob a tutela do Vereador 
da Proteção Civil, Elias 
Barros, estão definidos 
os meios humanos e res-
petivos contactos,  os 
meios técnicos e mate-
riais que serão utiliza-
dos nas operações de vi-
gilância e deteção, fisca-

l i z a ç ã o  e  p r i m e i r a 
intervenção, combate, 
r e s c a l d o  e  v i g i l â n c i a 
pós-incêndio. 

O documento contém 
ainda informação sobre 
a coordenação no teatro 
de operações e a carto-
grafia de perigosidade 
de incêndios e cartogra-
fia de apoio à decisão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados

RESTAURANTE

JÁ ABRIU
(COM NOVA GERÊNCIA)

DAS 12H00 ÁS 15H00  //  DAS 18H00 ÁS 23H00
PRATO DO DIA 7 EUROS

TAIPAS  E COZINHA ALENTEJANA

RESERVAS
912 363 671

Estamos à sua espera!

RUA DR. ANTÓNIO RANGEL

N.º 54 - R/C - PAREDES

Gerência
Chef Marcelo Bento

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
Rua das Lameiras  /  BEIRE 

4580-281 PAREDES  /  917 205 438
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

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

Figura local
da década

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

Figura nacional 
da década

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

 Figura internacional da 
década

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

Acontecimento 

nacional da década

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

Acontecimento 
internacional 
da década

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

Acontecimento local da 

década

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

Feliz Ano de 2020

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

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

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

Bom 
Ano

de 
2020

PUB

FACTOS & PROTAGONISTAS

Reiniciou-se esta 4ª feira a 1ª 
Liga de futebol em Portugal, 
após a paragem forçada de-
vido ao coronavírus.
Foram cerca de três meses 
sem competição (uma pa-
ragem maior do que entre 
duas épocas) onde muita 
coisa se passou – a maior 
parte desinteressante, de-
selegante e desprestigian-

te. Desde o circo montado 
por alguns clubes, incrédu-
los e revoltados, pela reu-
nião entre o Primeiro-Mi-
nistro e os três grandes do 
futebol português com o 
presidente da FPF e da Liga 
(afinal sabiam da reunião e 
foram eles que pediram aos 
3 grandes que os represen-
tassem) sobre a retoma do 

1ª Liga está de regresso

OPINIÃO

Sobre Futebol

futebol; passando pela quase 
não ida de Pedro Proença 
(presidente da Liga) a essa 
mesma reunião – só foi “re-
pescado” à última da hora 
(como é que o presidente dos 
clubes não foi convidado e 
foram os clubes e o presiden-
te da FPF?!); não esquecendo 
a novela sobre se o futebol 
regressaria no Algarve, ou na 
zona Centro do país, ou nos 
estádios do Euro, ou se em 
todos (estes cenários foram 
todos por esta ordem equa-
cionados...); lembrando o 
“finca-pé” de alguns “acima-
-da-lei” que se acham “do-
nos-disto-tudo” no que toca 
a não abdicar de jogar no seu 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

estádio, mesmo que estivés-
semos a falar de viagens aé-
reas, antes mesmo da Direc-
ção-Geral de Saúde se pro-
nunciar sobre quais seriam 
as condições para haver fute-
bol; e ainda a impugnação da 
2ª Liga por um clube da 1ª 
(Marítimo); até à mais recen-
te tempestade que fizeram (e 
não houve ainda quem a ex-
plicasse convincentemente) 
a uma carta de Pedro Proen-
ça ao Presidente da Repúbli-
ca sobre a transmissão de fu-
tebol em sinal aberto; termi-
nando com a não aprovação 
das 5 substituições, pelo me-
nos até à realização de uma 
Assembleia Geral na próxima 
semana, porque há sempre 
dirigentes que gostam de 
complicar e boicotar; foram 
novelas a mais para um fute-
bol português que parece 
não ter quem o leve para o 
caminho certo – o caminho 
da pacificação, do bom nome, 
dos bons exemplos, da comu-
nhão de propósitos, sem po-
lémicas, de resolver os as-
suntos nos locais certos...

Apreciei com interesse as de-
cisões dos clubes sobre as de-
cisões que tomaram sobre o 
eventual reembolso aos seus 
sócios com lugares e quotas 
pagas relativamente aos jogos 
que não vão poder assistir por-
que se realizam à porta fecha-
da. A maioria credita o valor 
proporcional aos jogos não 
realizados em vouchers, ou em 
conta corrente virtual, que de-
pois permite adquirir produ-
tos e serviços do clube, mas só 
um fez aquilo que me parece 
mais sensato: devolver real-
mente e na íntegra o valor aos 
sócios, sensibilizando-os, no 
entanto, que a doação seria 
muito importante ao clube, 
afectado pela pandemia. Esta 
posição, de carácter e respei-
to, provavelmente seria/será 
bem acolhida pelos sócios que 
afinal querem, mais que tudo, 
ajudar o seu clube. O FC Paços 
de Ferreira foi o único que o fez 
exactamente nestes moldes! 
Parabéns.
Pelo meio, coisas importantes 
como qual é a decisão se o 
campeonato for interrompido 

novamente, ou for dado co-
mo terminado, não foram 
esclarecidas.
Ficando tudo isto para 
trás, que volte agora a bo-
la a rolar e que se apure o 
campeão, os representan-
tes europeus e os despro-
movidos dentro do cam-
po. É certo que a competi-
ção nunca mais será a 
mesma, que são quase 
duas competições dentro 
de uma só, mas é igual pa-
ra todos, por isso, que no 
final da época não se ve-
nham com mais desculpas 
e mais polémicas. Portu-
gal e o futebol português 
não precisam disso.
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

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

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

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

O 
Tu r i s m o  d e 
Portugal lan-
ç o u  o  s e l o 

“clean & safe” (limpo e se-
guro) para as unidades de 
alojamento local (AL) e os 
estabelecimentos de res-
tauração e bebidas, numa 
iniciativa que envolveu a 
Agência de Modernização 
Administrativa, a Direc-
ção-Geral das Atividades 
Económicas e as associa-
ções do setor. Até agora já 
houve 22 selos atribuídos 
a empreendimentos turís-
ticos, empresas de anima-
ção turística, agências de 
viagens e cafés e restau-
rantes do Concelho de 
Paredes. Esta iniciativa do 
Turismo de Portugal visa 
essencialmente “reforçar 
a confiança e a segurança 
do turista no destino e 

contribuir para retomar a 
atividade dos agentes tu-
rísticos, que em Paredes 
esperamos seja uma reto-
ma breve e segura”, sa-
lienta Beatriz Meireles, 
Vereadora do Dinamiza-
ção Cultural e Turismo. O 
selo distingue as ativida-
des turísticas que assegu-
ram o cumprimento dos 
requisitos de higiene e 
limpeza para prevenção e 
controlo da COVID-19 e 
d e  o u t r a s  e v e n t u a i s 
infeções.

Com validade de um 
ano, o selo é gratuito e op-
cional. Pode ser obtido na 
plataforma digital do Bal-
cão do Empreendedor, 
após a validação do com-
promisso feito online, as 
empresas ficam autoriza-
das a utilizar o selo, seja 
nas instalações físicas ou 
canais de divulgação e 
venda.

António Orlando  | texto

Empreendimentos turísticos 

Paredes Design Hotel Mouriz - Paredes

Paredes Hotel Apartamento - Paredes

Empresas de animação turística 

Alice Barreto Unipessoal - Gandra

Oporto Buggy - Baltar

Desafios Animadores Lda - Paredes

Incrível Odisseia - Recarei

Alvorada Comum Unipessoal - Recarei

Gestitour - Recarei

Agências de Viagens 

Bruno Machado - Vilela

Experiences and Emotions - Gandra

Oferta Especial Agência de Viagens 

e Turismo - Paredes

Raso Viagens - Geostar - Paredes

Memórias Inesgotáveis 

- Destino Viagem - Paredes

Moreira's Viagens e Turismo - Lordelo

Viagens Abreu Lda. - Paredes

WV Viagens Unipessoal 

- Welcome - Paredes

Alojamento Local

Quinta do Ribeiro - Rebordosa

Restaurantes e Cafés 

CAFÉ CAÇADOR - Sobreira

PLACE COFFEE - Lordelo

O Zangão - Baltar

RESTAURANTE O REI - Paredes

Ténis e Avental - Paredes

SELO CLEAN AND SAFE PAREDES
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Produtores de vinho verde  
pedem ajuda para pagar salários
PANDEMIA COVID-19 . Crise no setor da restauração deixa vinhos nas adegas. 

O
s  p e q u e n o s 
produtores de 
v i n h o  v e r d e 

que abastecem, sobretudo, 
a restauração nacional es-
tão com quebras nas ven-
das acima dos 95%. A culpa 
é da retração do mercado 
provocada pela pandemia 
da covid-19. Assim recla-
mam um apoio no paga-
mento dos salários dos tra-
balhadores da vinha aten-
dendo que os custos com o 
pessoal e a necessidade de 
mão de obra no trabalho de 
m a n u t e n ç ã o  d a  v i n h a 
mantém-se.

Ao nível das exporta-
ções, pela primeira vez, des-
de 2004 a venda de vinho 
verde para o exterior vai di-
minuir este ano. 

Com a próxima vindima a 
escassos meses de aconte-
cer os produtores preten-
dem igualmente um apoio 
ao armazenamento por cau-
sa dos excedentes de stock.

“Este é o momento de 
c o n t ra - a t a c a r m o s  c o m 
uma atividade comercial e 
com trabalho e é isso que 
os produtores estão a fa-
zer muito rapidamente, 
para não sermos surpreen-
didos pela vindima que es-
tá a três meses”, afirmou 
Manuel Pinheiro,  presi-

dente da Comissão de Viti-
cultura da Região dos Vi-
nhos Verdes, no decurso 
de uma visita guiada a vá-
rios produtores de vinho 
verde. 

Os produtores de maior 
dimensão têm conseguido 
amortizar as quedas nas 
vendas para a França, Itália, 
Suíça, Estados Unidos e Bra-
sil com o aumento das ex-
portações para os países 
nórdicos, do Reino Unido, 
Holanda, etc. As vendas on-
-line são a válvula de escape 
da retração dos canais de 

distribuição. Manuel Pi-
nheiro frisou, ainda, a im-
portância de reativar a eco-
nomia de modo a dinamizar 
o setor, respeitando as nor-
mas de segurança decreta-
das pela Direção Geral de 
Saúde. “É preciso respeitar-
mos, com certeza, as reco-
mendações de segurança, 
mas, respeitando-as, ir na 
mesma aos nossos restau-
rantes e aos nossos hotéis. 
Isso é importante não só por 
causa da restauração, mas 
também por causa do eno-
turismo”, conclui.

O MELHOR VERDE
O Concurso "Os Melho-

res Verdes",  promovido 
anualmente pela Comissão 
de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes (CVRVV), 
acaba de eleger os 14 melho-
res Vinhos Verdes da Região 
em 13 categorias distintas, 
apresentando este ano o 
prémio Grande Medalha de 
Ouro, que distingue Quinta 
de Gomariz Colheita Sele-
cionada Avesso 2019 como 
melhor vinho do ano, tam-
bém premiado na categoria 
Ouro para Vinho Verde 

Avesso. Entre 243 amostras 
em prova cega, o júri esco-
lheu 13 vinhos na categoria 

Ouro, 14 na categoria Prata 
e 149 na categoria Honra, 
num total de 177 vinhos.

António Orlando  | texto

"Os Melhores Verdes 2020"
 Grande Medalha de Ouro

• Quinta de Gomariz 
 Colheita Seleccionada Avesso 2019

"Os Melhores Verdes 2020" 
Categoria Ouro

• Vinho Verde Branco
 Abcdarium Superior 2019;

• Vinho Verde Branco
 Casal da Torre de Vilar Escolha 2019;

• Vinho Verde Rosado 
 Abcdarium Escolha 2019;

• Vinho Verde Tinto
 Dom Diogo Colheita Seleccionada Vinhão 2019;

• Colheita  2017 
 Pluma Reserva Alvarinho 2017

• Vinho Verde Alvarinho
 Quinta de Alderiz Alvarinho 2019;

• Vinho Verde Arinto
 Abcdarium Arinto 2019;

• Vinho Verde Avesso
 Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Avesso 2019

• Vinho Verde Loureiro
 Opção Loureiro 2019

• Vinho Verde de Casta
 Quinta da Levada Azal 2019

• Aguardente de Vinho Verde
 Adega de Ponte da Barca Aguardente Vínica Velha XO

• Espumante de Vinho Verde Branco
 Valados de Melgaço Reserva Extra Bruto Alvarinho 2017

• Vinho Regional Minho
 Abcdarium Alvarinho 2019
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Terminou o “dever cívico  
de recolhimento”
PANDEMIA . O teletrabalho deixou de ser obrigatório e reabriram as lojas dos centros comer-
ciais, cinemas, teatros e ginásios. Saiba o que mudou desde 1 de junho com o início da terceira 
fase do plano de desconfinamento devido à pandemia da covid-19.

REGRAS GERAIS
- Deixou de se estabelecer o dever cívico 

de recolhimento.
- Passaram a ser permitidos ajuntamen-

tos até ao limite de 20 pessoas.
Celebrações comunitárias
- Passou a ser permitida a realização de 

celebrações com aglomerações de 20 pes-
soas, devendo a Direção-Geral da Saúde 
determinar as orientações, nomeadamente 
a lotação das cerimónias religiosas, dos 
eventos de natureza familiar (incluindo ca-
samentos e batizados, quer quanto às ce-
rimónias civis ou religiosas, quer quanto a 
outros eventos comemorativos) e dos even-
tos de natureza corporativa realizados em 
espaços adequados para o efeito.

TRABALHO
- Eliminou-se a regra da obrigatoriedade 

do teletrabalho, exceto para os trabalhado-
res que apresentem um certificado médico 
que ateste que estão abrangidos pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos 
e doentes crónicos, trabalhadores com grau 
de incapacidade igual ou superior a 60%, tra-
balhadores com filhos ou outros dependen-
tes a cargo menores de 12 anos ou com defi-
ciência ou doença crónica ou quando os espa-
ços físicos e a organização do trabalho não 
permitam o cumprimento seguro das orien-
tações da Direção-Geral da Saúde e da Auto-
ridade para as Condições do Trabalho.

- O Governo sugere que se opte por “um 
desconfinamento parcial”, através de turnos 
diários ou turnos semanais, com equipas ‘em 
espelho’, “para poderem ser treinadas meto-
dologias de trabalho” que terão de conti-
nuar a ser adotadas devido à pandemia.

Comércio, restauração e outras ativida-
des económicas

- Lojas inseridas em centros comerciais e 
lojas com área superior a 400 m2 puderam 
reabrir.

- Mediante a aplicação de determinadas 
condições e o respeito pelas orientações de-
finidas pela Direção-Geral da Saúde a gene-
ralidade das atividades pôde retomar o fun-
cionamento, entre as quais, casinos e servi-
ços de tatuagem.

- Nos estabelecimentos de restauração e 
similares deixa de existir a limitação de a 
ocupação não exceder 50% da capacidade, 
caso sejam instaladas barreiras de separa-
ção “impermeáveis” entre clientes que se 
encontrem frente a frente e a distância en-

tre as mesas seja de 1,5 metros.
(os restaurantes podem, contudo, optar 

por manter as normas da redução da lotação 
e o distanciamento de dois metros que está 
em vigor)

- As áreas de consumo de comidas e bebi-
das (’food-courts’) dos conjuntos comerciais 
podem.

SERVIÇOS PÚBLICOS
- Manteve-se a prestação dos serviços 

através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas.

- O atendimento presencial continua a 
ser feito por marcação.

- Reabriram as Lojas do Cidadão.
- Nos atendimentos presenciais é obriga-

tório o uso de máscara.

CULTURA
- Reabriram as salas de espetáculos, cine-

mas e auditórios.
(Todas as filas podem ser ocupadas, mas 

terá que existir um lugar de intervalo entre 
os espetadores, que serão obrigados a usar 
máscara)

- É permitida a realização de eventos cul-
turais ao ar livre.

(O uso de máscara não será obrigatório, 
mas terão que existir lugares assinalados)

DESPORTO
- Reabertura de ginásios e academias.
(Entre as medidas que terão de ser imple-

mentadas, além dos cuidados de higiene e 
desinfeção comuns a outras atividades, a 
Direção-Geral da Saúde propõe um distan-

ciamento de três metros entre utilizadores, 
sugere a marcação das aulas e treinos, im-
põe que apenas possam ser usados os caci-
fos e sanitários e que todos os funcionários 
e clientes usem máscara, com exceção dos 
períodos em que estão a dar aulas ou a trei-
nar, respetivamente)

- Reabertura de piscinas cobertas e 
descobertas.

- Reabertura de infraestruturas para a 
prática de modalidades desportivas indivi-
duais e sem contacto físico.

- É permita a prática desportiva ao “uni-
verso federado”.

ÉPOCA BALNEAR
- Reabertura está marcada para amanhã, 

06 de junho.
Durante a época balnear deste ano os 

utentes das praias devem assegurar um dis-
tanciamento físico de 1,5 metros entre dife-
rentes grupos e afastamento de três metros 
entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

Os cidadãos devem cumprir as medidas 
de etiqueta respiratória e proceder à limpe-
za frequente das mãos, bem como “evitar o 
acesso a zonas identificadas com ocupação 
elevada ou plena”.

Para informar sobre estado de ocupação 
das praias, vai existir “sinalética tipo semá-
foro”, em que a cor verde indica ocupação 
baixa (1/3), amarelo é ocupação elevada 
(2/3) e vermelho quer dizer ocupação plena 
(3/3).

A informação sobre o estado de ocupa-
ção das praias vai ser “atualizada de forma 
contínua, em tempo real”, designadamente 
na aplicação InfoPraia e na página da inter-
net da APA.

EDUCAÇÃO
- Reabertura do ensino pré-escolar.
- Reabertura das Atividades de Tempos 

Livres (ATL’s) não integrados em estabeleci-
mentos escolares (a partir de 15 de junho).

- Reabertura das atividades de apoio à 
família e de ocupação de tempos livres (no 
final do ano letivo, marcado para 26 de 
junho).

A situação de calamidade, que vigora 
desde 03 de maio, foi prolongada por mais 
15 dias.

Na Área Metropolitana de Lisboa foi adia-
do o levantamento de algumas restrições 
previstas na terceira fase de desconfinamen-
to e foram impostas regras especiais, sobre-
tudo relacionadas com atividades que envol-
vem “grandes aglomerações de pessoas”.

António Orlando  | texto

O desconfinamento 
aos olhos de quem  
tem porta aberta  
para o negócio

Depois de três períodos consecu-
tivos em estado de emergência desde 
19 de março, Portugal entrou no dia 
03 de maio em situação de calamida-
de devido à pandemia. Agora segue-
-se a do desconfinamento, num lento 
regressar à normalidade que durante 
muito tempo será “anormal”. Que as-
sim seja temporário e não definitivo 
como é temido por todos.

Ana Isabel Moreira, empresária 
na área de hotelaria, já reabriu o seu 
negócio na cidade de Rebordosa, no 
caso o Café “Titanic”. O negócio, tal 
como o célebre navio de passagei-
ros britânico, foi ao fundo.

Ainda a refazer-se de toda a re-
volução que teve de fazer no esta-
belecimento, Ana Isabel Moreira 
obras, teve de alterar mobiliário do 
estabelecimento e alterar toda a 
configuração para respeitar as nor-
mas da Direção Geral de Saúde 
(DGS).

O processo de regresso à norma-
lidade é gradual ainda está muito 
distante de ser conseguido. “Ainda 
não voltou tudo ao normal, ainda es-
tamos muito longe disso”, explica.

Ana Isabel Moreira considera 
que a população entendeu bem a 
mensagem da DGS quanto às regras 
de segurança para frequentar os es-
paços públicos, desde o uso de más-
cara a evitar os aglomerados de pes-
soas”, refere. 

Algumas das mudanças de com-
portamento que se têm adotado po-
derão ser para ficar. “Uma destas 
mudanças será ligada a questões de 
higiene, soluções nas empresas, es-
colas e instituições, talvez com 
maior atenção à necessidade do dis-
tanciamento social”, admite.

Quando há três meses o mundo 
mudou, “a Humanidade foi assolada 
pelo medo, pelo contágio, pela morte, 
temíamos por cada um de nós, teme-
mos pela vida de todos. Agora teme-
mos pelo nosso modo de vida”, 
explica.

A cidade de Rebordosa em parti-
cular e o concelho em geral reagiu de 
forma instintiva e primitiva, “tentan-
do cada um proteger-se. Cada um fez 
o que pôde e o que conseguiu. A luta 
pela sobrevivência começou. Foi as-
sim com esse sentimento que vive-
mos os dias de confinamento. Agora 
é seguir em frente e ver o que isto dá”, 
conclui.

Paulo Pinheiro   | texto
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A
inda sem se saber quando 
começa o Campeonato 
de Portugal, onde jogará 

o União de Paredes, nem os campeo-
natos distritais, as equipas avançam 

a todo gás para a definição dos seus 
planteis. O Jornal Progresso de Pare-
des deixa aqui a evolução dessa pre-
paração, conforme oficialização dos 
clubes através dos seus canais ofi-

ciais. Destaque desde já para a razia 
no plantel do Aliados de Lordelo, de 
onde se destacam as saídas de Hugo 
Costa e Diogo Brandão para o vizi-
nho Aliança de Gandra, que perdeu 

quatro titulares indiscutíveis da épo-
ca passada – Flávio Brandão, Pepe, 
Nani e Sérgio Cardoso. O Rebordosa 
também está em profunda remode-
lação – saem, por exemplo, Rafa, Rui 

Miguel, Ratinho, Danilo Castro e Mi-
gas –, destacando-se as chegadas de 
Tiago Silva e Dani, ambos do Ama-
rante, e Pepe e Vítor Andrade, os dois 
ex-Salgueiros. A.O.

GR: Luís Monteiro (Ermesinde). DEF: 
Rui Alves (Barrosas), Celso Sousa, 
Chiquinho. MÉD: Carlão (Alpendora-
da), Hugo Costa (Aliança Gandra), 
Diogo Preto, Ricardo Fernandes (Er-
mesinde). AVA: Pedrinho, Fonseca, 
Diogo Brandão (Aliança Gandra), Gil-
mar, Ivan Labrado.

GR: Luís Barros. DEF: Rafa, Diogo Guima-
rães, Rui Miguel, Hugo Silva, Carlos Nunes. 
MÉD: Ratinho, Edu Santos. AVA: Rafinha, 
Carlos Ferreira, Migas, Danilo Castro.

MÉD: Rui Batata (Vila Caiz). AVA: Tia-
go Leão.

DEF: Pinto. MÉD: Agostinho, Celso 
Mota, Coelho. AVA: Hélder Silva, Ar-
tur Costa, Jorginho.

GR: Rica, Jorge Ferreira. DEF: Tiagui-
nho, Vieira, Ari. MÉD: Vítor Teixeira, 
Sousa, Diaby. AVA: Edu Leal, Pipo, Ri-
cardo Teixeira, Cláudio Neves.

GR: Postiga. DEF: Nando, Penela, An-
dré Moreira, Pedro Nunes. MÉD: Ser-
ginho, Mauro, Mário Alves, Alex. 
AVA: Jota, João Garcês, Fábio Rodri-
go, Miguel Magalhães, João Pedro, 
Ricardo Oliveira.

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

SOBRADO

Tr: Helder Amaral 
(sem clube)

VILARINHO

Tr: Marcos Nunes

GR: Goma. DEF: Dani Barbosa. MÉD: 
André Luiz.

GR: Kiko, Buno Tiago. DEF: David 
Sousa. MÉD: Tiago Teixeira, Fajó, Mi-
gas, João Dias. AVA: Hugo Silva, Bru-
no Silva, Miguel Silva, Rui Carvalho, 
Itallo Mazzardo, Ruben Pereira, Papi.

GR: Vítor Hugo. DEF: Machadinho, Zé 
Pedro, João Gouveia, Hélder Silva, 
Bruno Machado. MÉD: Tiago Santos, 
Dani Mendes, Gil. AVA: Ricardo Ri-
beiro, Hugo Azevedo, Duarte.

GR: Jota (Paredes). DEF: Pepe (Lousa-
da), Ricardo Barros (Águias Eiriz). 
MÉD: Hugo Costa (Aliados Lordelo). 
AVA: Diogo Brandão (Aliados Lorde-
lo), Jonas (Vilarinho).

GR: Pedro Silva (Águias Eiriz). DEF: Fane-
ca (Águias Eiriz), Diogo Teixeira (Lavrense), 
Luís André (Lavrense). MÉD: Paulo Olivei-
ra (S.Pedro Cova), Paulinho Teixeira (Oli-
veira Douro).

DEF: Diogo Azevedo (Folgosa Maia), 
Miguelito (Ninense), Bruno Schuster 
(São Paio SC), Filipe Alves (Santa Eulá-
lia). AVA: Dani Pereira (Ninense).

GR: Gouveia, Rui Leal. DEF: Ricardo 
Costa, Hugo Silva.

GR: Marcos. DEF: João Leitão, Amíl-
car. MÉD: Rui Moreira, Tiago Vareira, 
Paulo Pinto, Alex Sousa, Júlio Santos. 
AVA: Pedro Bento.

GR: Flávio Brandão (Lixa). DEF: Pepe 
(Marco 09), Marcelo, Edgar Teixeira (Re-
bordosa), Nani. MÉD: Cenoura (Alfenen-
se), Luís Miguel (Alfenense). AVA: Sérgio 
Cardoso (Tirsense), Kenny Valinhas.

DEF: Marcos Pinto (Alpendorada), 
Fabú (Inter Milheirós).

AVA: Martins (Rebordosa) e Jonas 
(Aliança Gandra).

GR: Filipe Barros. DEF: Preto, Bruni-
nho, Gonçalo Silva. MÉD: Frazão, An-
dré Rocha, Trigueira, Alex Moreira. 
AVA: Alex Carvalho, Maurício, Diogo 
Almeida.

GR: Luís Oliveira. DEF: Padeiro, Vare-
la. MÉD: Postiga, Luís Costa, Ricardo 
Pinto. AVA: Ferraz, Teixeira.

GR: Ricardo Martins, Luís Martins. 
DEF: Henrique, Ricardo André, Joka, 
Hélio Gonçalves. MÉD: Nuno, Ruca, 
Mica, Tiago Miguel. AVA: Mário Nei-
va, Rui Peto, Benício.

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousen-
se), Carlos Ribeiro (Maia Lidador). 
DEF: João Moreira (Barrosas). MÉD: 
Artur Pacheco (Lousada). AVA: Nor-
dine (Mirandela), Rui Silva (Grijó).

DEF: Tiago Silva (Amarante), Dani (Ama-
rante), Edgar Teixeira (Aliança Gandra), 
Pepe (Salgueiros). AVA: Martins (Vilari-
nho), Vítor Andrade (Salgueiros).

DEF: Marcos Pinto (Sobrado). MÉD: 
Carlão (Aliados Lordelo). AVA: Ba (Vi-
la Caiz).

ALIADOS 
LORDELO

Tr: Pedro Ferreira

REBORDOSA

Tr: Pedro Ferreira

ALPENDURADA

Tr: Renato Coimbra

SAÍDAS DÚVIDAS PERMANÊNCIAS

Informações confirmadas pelos canais oficiais dos Clubes

CONTRATAÇÕES
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Na última crónica que escrevi neste jornal intitulada “Aguiar de Sousa, 
Capital Histórica de Paredes”, baseei-me no livro “Conheça melhor a sua 
Terra” da autoria do historiador António Martins Vieira, um ilustre con-
terrâneo desta freguesia, com  mais de uma dezena de trabalhos publica-
dos,  licenciado em História Geral pela FLUP,Professor de História e 
possui ainda o Curso Superior de Teologia.
Ao ser confrontado com críticas do também historiador João Durâes 
sobre a dita crónica, que desde já refuto, porque não sendo esta a minha 
área, tomei a liberdade de consultar a obra deste Professor incluindo  o 
inventário de Arte Sacra sobre o Património Histórico Religioso de 
Aguiar de Sousa. Nele o autor refere-se sempre às cinco Igrejas e não 
Capelas nomeadamente Igreja de S. Sebastião, Igreja da Senhora do Sal-
to, Igreja de Santa Isabel, Igreja de Santa Marta e Igreja Matriz de S. Ro-
mão. O Autor das criticas começa por  demonstrar desconhecimento  da 
alteração da Legislação da  Igreja Católica nos finais do século XX, relati-
vamente á designação de capelas para Igrejas.
Refere-se nas suas criticas ao mausoléu do Bispo de Cochim, D. João Go-
mes Ferreira, pondo em causa o estilo artistico do jazigo, admitindo con-
tudo e passo a citar o historiador João Durâes “que possa  estar errado na 
minha classificação pois não tenho formação em História de Arte “. Não 
vou fazer  comentários porque também não tenho essa formação, limi-
to-me a acrescentar  que este túmulo era património da minha familia e 
em partihas por  escritura pública,foi  doado ao Episcopado do Porto, no 
inicio deste século, onde constava o historial e a vontade da familia em 
trazer os restos mortais da Índia para a sua terra natal.
Quanto ao Foral atribuído a Aguiar de Sousa,  precisar datas e respetivos 
reinados ou pessoas não é tarefa fácil, nem pacífica, como descreve tam-
bém o meu conterrâneo A. Martins Vieira no  seu livro “ Conheça Melhor 
a Sua Terra”  nos capítulos 2.1 e capítulo 6 , remeto para o autor das críti-
cas a consulta ao referido livro, contudo  estamos de acordo, na data de 
1513, ano em que o Rei D. Manuel I publicou o Foral  de Aguiar de Sousa.
Uma certeza porém, no ano  2013, participei na cerimónia  comemorati-
va dos 500 anos desse Foral, no local da Senhora do Salto, onde o povo de 
Aguiar de Sousa colocou uma lápide, alusiva á efeméride.
Menos pacífico é o Castelo ou a Torre do Castelo  de Aguiar de Sousa, em 
que o historiador faz críticas, dizendo que foram feitas “escavaçóes ar-
queológicas” e que foram encontrados vestígios   de muralhas, conforme 
descrição na obra “Torre do Castelo de Aguiar de Sousa” da autoria de 
Lídia do Vale Costa e Maria Antónia Silva em 2012, mas  nunca intitulan-
do  a sua obra como Castelo mas sim como Torre. Parafraseando o meu 
conterrâneo no seu livro, citado no capítulo 5:” A verdade nunca se con-
trapõe à verdade” porque o espaço onde se encontram os restos de uma 
construção, não podia comportar um castelo, ou seja num pico elevató-
rio de 91m de altitude, tipo cone,” não era possível  edificar um castelo 
com anatomia descritiva normal incluindo   habitação para guarnição, 
torre de vigia  ou atalaia e adarve com os merlões e ameias, levantado 
num espaço tão  pequeno. Sabemos que  a cerca de 1Km de distância  
existe uma serra ou monte do Facho cujo nome concerteza tem ligação 
direta com a dita Torre que o historiador em causa tanto critica. Afinal 
qual o significado histórico do dito “Monte do FACHO?
Finalmente sobre o Rei  Almançor, que refiro na minha anterior crónica,  
o historiador João Durães  nega a sua existência como “rei mouro” ou 
árabe substituindo-o por “ Governador”, mas não descreve que território 
viria a  governar. Certo é que os mouros ou árabes passaram, na sua cru-
zada, por Aguiar de Sousa a caminho de Santiago de Compostela, como 
os documentos históricos o comprovam.
Cito” A verdade nunca se contrapõe à verdade”  Mas cada um  que dê um 
legado à sua terra, este é o meu legado. Com mais ou menos criticas, “ 
Aguiar de Sousa continuará a ser  a Capital Histórica do concelho de 
Paredes”.

A propósito da Capital 
Histórica de Pardes

CAMILO MOTA
MÉDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO

Direito da Criança em ser Feliz
No dia 1 de Junho celebramos o dia Mundial da Criança.
A convenção sobre os direitos da criança foi ratificada por Portugal em 21 
de Setembro de 1990, e como tal, o nosso país comprometeu-se a adoptar 
medidas para que os direitos de todas as crianças sejam assegurados.
Na Constituição da República Portuguesa o artigo 69.º consagra que “ As 
crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 
desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de aban-
dono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da auto-
ridade na família e nas demais instituições”.
Contudo, sabemos que nem sempre esses direitos estão assegurados. 
Não podemos ignorar que, muitas crianças não conhecem os seus direitos, 
assim como as próprias famílias.
É importante perceber-se que é preciso educar a criança, a família e a socie-
dade, transmitindo valores para que tenham respeito próprio e pelo seu 
semelhante, para não nos depararmos com atrocidades cometidas aos seus 
direitos.
São conhecidos relatos de crianças que sofrem, porque após a separação 
dos pais, são deixadas em situações delicadas, porque a mãe não quer que a 
criança fale com o pai, ou é o pai que tece considerações negativas acerca da 
mãe. Ou então, na escola são discriminadas porque têm mais dificuldades de 
aprendizagem que as demais crianças… Ou são abusadas pelos seus familia-
res. Ou são maltratadas pelos pais, que lhes batem e com isso sofrem muito…
Ou em casos extremos, crianças são mortas pelos próprios progenitores…
Tantos, tantos relatos tristes e dolorosos!
Porém, estes seres tão puros e inocentes nascem para serem amados, para 
terem muito colo, para terem direito ao amor, e ao afecto, ao bem-estar e ao 
conforto…
Nascem para terem direito a serem felizes!
Claro que a felicidade se vai construindo, no seu caminho vão ter medos, 
inseguranças, vão errar e aprender, vão cair e levantar-se, vão ser rabujen-
tas e com mau feitio…Tudo isso faz parte, mas o importante, e que não lhes 
falte quem lhes dê a mão quando for necessário, que lhe implemente regras 
para se tornarem seguros de si, das suas capacidades, do seu talento.
Olhamos o mundo que nos rodeia, e apercebemo-nos que ainda há muito por 
se fazer pelas crianças, por isso, não calemos a voz quando formos conhece-
dores de que os seus direitos não são acautelados, sem medos denunciemos, 
é o mínimo que se pode exigir a cada um de nós!
Porque o melhor do mundo sim, são realmente as CRIANÇAS!

FOTO: DR
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A 
Casa da Cultura 
reabriu esta se-
mana as portas às 

exposições após o encerra-
mento da cultura por causa 
da pandemia de covid-19. 

Uma das exposições que 
pode ser vista é a “Carcaça”, 
uma mostra coletiva de Inês 
Alves da Silva Vieira e de Rita 
Alves da Silva Vieira, ambas 
de Aguiar de Sousa. 

A mostra é composta por 
escultura, desenho e vídeo 
que de forma “nua” mostram 
referências e inspirações, 
quase como um mapa que 
guia o observador pelo pro-
cesso criativo.

A “Carcaça” surge da ten-
tativa de reconhecer o pro-
cesso de trabalho, a identida-
de, as referências visuais e 
pessoais - não como um mero 
meio para chegar ao resulta-
do final, mas como algo im-
portante que sustenta a iden-
tidade de qualquer artista.

Sendo esta uma exposição 
conjunta, as duas salas distin-
guem-se de forma coerente 
encontrando-se sempre na 
t e m á t i c a  p r i n c i p a l  d o 
projeto.

Inês Alves 
da Silva Vieira
Aguiar de Sousa, 
Paredes, 2000
Após estudar Artes vi-

suais na escola secundária 
de Paredes, frequenta a li-
cenciatura de Artes Plásti-
cas, ramo de Escultura, na 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. A 
sua obra, que incide maiori-
tariamente na escultura e no 

desenho, reflete sobre espa-
ços positivos e negativos, a 
luz natural e os reflexos, 
pensando na memória indi-
vidual e recordação.

Rita Alves
da Silva Vieira
Aguiar de Sousa,
Paredes, 2000
Inicia o seu percurso ar-

tístico quando ingressa no 
curso de Artes Visuais da 

Escola Secundária de Pare-
des e atualmente frequenta 
o primeiro ano da licenciatu-
ra em Artes Plásticas na Fa-
culdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.

O seu projeto liga-se à 
imagem como uma ideia de 
camadas de substância, ex-
plorando as formas e os ma-
teriais, num trabalho que 
explora o vídeo, a fotografia 
e a colagem.

Casa da Cultura 
de Paredes
Horário de visitas:
segunda a sexta:
9h00-12h30 
/ 14h00-17h00
08 jun a 07 jul 2020

Exposição "Carcaça" na  
Casa da Cultura

Conhecer a história do  
concelho no Dia Internacional 
dos Arquivos 

No dia 9 de junho cele-
bra-se o Dia Internacional 
dos Arquivos. Para assinalar 
a data o Arquivo Municipal 
de Paredes, promove na pró-
xima terça-feira, dia 9 de ju-
nho, uma sessão de visiona-
mento de alguns dos docu-
m e n t o s  c o m o  f o n t e s  d e 
informação para o conheci-
mento da história do conce-
lho Paredes. A sessão está 
marcada para as 21 horas.  
Sendo o papel dos Arquivos 
Municipais é salvaguardar a 
Memória Local, nesse senti-
do, cabe a todos, preservar e 
divulgar todos os documen-
tos (escritos, falados, foto-
gráficos e objetos) como 
fontes de informação para o 
conhecimento da história do 
concelho Paredes.

“Considerando o Arqui-
vo Municipal de Paredes 
um potencial repositório 
d o c u m e n t a l ,  q u a l q u e r 
munícipe poderá dar o seu 
contributo possibilitando a 
digitalização, o registo fo-
tográfico ou até mesmo a 
doação de documentos que 
ajudarão a construir a nos-
sa história”, recorda fonte 
do pelouro da Cultura da 
Câmara de Paredes. A cele-
bração do Dia Internacio-
nal dos Arquivos pretende 
alertar e consciencializar as 
comunidades e os produto-
res de documentos arqui-
vísticos sobre o valor in-
trínseco dos arquivos para 
garantia dos direitos dos 
cidadãos, para a transpa-
rência da atuação pública e 
da democracia e para a pre-
servação da memória indi-
vidual e coletiva.

António Orlando  | texto

Ver também
 Grande Medalha 

de Ouro

Exposição de Ilustra-

ção "Rates e os Mis-

térios do More Ro-

mano", de Jorge de 

Faria Moreira

Casa da Cultura de 

Paredes

Horário de visitas:

s e g u n d a  a  s ex t a : 

9 h 0 0 - 1 2 h 3 0  / 

14h00-17h00

-------------------

 

Exposição de Pintu-

ra, Artes Criativas e 

Trabalhos Manuais 

"Transparência", pela 

Universidade Sénior 

Rotary de Paredes

Local- Biblioteca Mu-

nicipal de Paredes

Horário de visitas:

s e g u n d a  a  s ex t a : 

9h00-18h00

sábado: 

10h00-12h30

António Orlando  | texto
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1, 2, 3… 
uma  
história de 
cada vez

Olá, amiguinhos (leitores de 
palmo e meio)!

Agora, para protegermos a 
nossa saúde, não podemos rece-
ber-vos na biblioteca, onde to-
dos gostam de ouvir as histórias 
que vos contamos com muito 
agrado. Mas nós vamos até vos-
sas casas, levando os livros e as 
histórias narradas com o mesmo 
carinho e entusiasmo.

Esta atividade é apresentada 
em vídeo publicado semanal-
mente, à 4ª feira, neste blog da 
Biblioteca e no Facebook da 
Fundação ALORD.

Um desafio: poderão fazer 
um desenho relativo a cada his-
tória escutada e, com a ajuda dos 
pais, enviá-lo para biblioteca@
fundacaoalord.pt.

Mais tarde, quando voltarem 
a poder visitar a nossa Bibliote-
ca, poderão ver os vossos traba-
lhos numa exposição dedicada a 
esta atividade.

Assina,
A bibliotecária da Fundação 

A Lord

Q
uando te sentires 
sozinha, lê um li-
vro… Isso vai sal-

var-te. Os livros têm de repen-
te o tato redondo e húmido de 
uma tábua de salvação”, pode 
ler-se a páginas tantas de “A 
vida quando era nossa”. 

Um livro faz-nos compa-
nhia, transporta-nos para ou-
tros lugares, dá-nos a possibili-
dade de conhecer outras pes-
soas, outras épocas, outros 
costumes e sobretudo ajuda-
-nos a evadir da vida e ao mes-
mo tempo a compreendê-la 
melhor. 

Marian Izaguirre em “A vida 
quando era nossa” faz um tri-
buto à literatura, mas também 
é o relato de uma história de 
amizade entre duas mulheres. 

A história começa quando 
se abre um livro e que só ter-
mina quando todas as pontas 
da narrativa se unem. “Tenho 
saudades do tempo em que a 
vida era nossa”, diz Lola, a pro-
tagonista do romance. Sente 
falta da sua vida, tão cheia de 
esperança, feita de livros e 
c o nve r s a s  a o  c a f é ,  s e s t a s 
ociosas e projetos de cons-
truir um país. 

A Espanha que, passo a pas-
so, aprendia as regras da de-
mocracia. Mas, em 1936, che-
ga um dia em que a vida se 
transforma em sobrevivência 
e agora, passados quinze anos, 
a única coisa que sobra é uma 
pequena livraria, meio escon-
dida num dos bairros de Ma-
drid, onde Lola e Matías, o ma-
rido, vendem romances e clás-
sicos esquecidos. É nesse lugar 
modesto que, em 1951, Lola 
conhece Alice, uma mulher 

que encontrou nos livros uma 
razão para viver. 

Acompanhamos a amizade 
entre as duas, atrás do balcão a 
lerem o mesmo livro juntas, e 

isso leva-nos atrás no tempo, à 
Londres do início do século XX, 
para conhecermos uma meni-
na que se perguntava quem 
seriam os seus pais…

Livro: A vida quando era nossa
Autor: Marian Izaguirre

A Lord recomenda “A vida quando 
era nossa” de Marian Izaguirre
LIVRO. Obra da escritora basca sobre o poder que os livros e as leituras têm.

FOTO: DR/ ©Jeosm Photography
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A veneração da freguesia 
de Baltar a "Nossa Senhora" 
é uma tradição com muitos 
anos. Nas suas capelas ou em 
casas particulares, rezava-se 
o terço em veneração da Se-

nhora, Senhora de Fátima, 
Senhora das Necessidades, 
Senhora da Piedade. Este 
ano, devido à pandemia, a 
tradicional “Procissão de Ve-
las” não se realizou. No en-
tanto, no dia da tradicional 
procissão do encerramento 
do mês de “maio”, os Bombei-
ros de Baltar percorreram as 
ruas da vila, levando a ima-
gem de "Nossa Senhora" a 
cada lar. 

Foi com grande emoção 
que os baltarenses acompa-
nharam o percurso da " Se-
nhora " ao longo do seu traje-
to pela vila. Num dia assolado 
por um grande temporal, o 
que originou algumas dificul-
dades para chegar aos pon-
tos planeados, os baltaren-
ses prepararam os seus lares 
para aconchegarem a passa-
gem da "senhora" que foi re-
cebida com comoção, cari-

nho e fé. A Junta de Freguesia 
acompanhou bem de perto 
todo o percurso. Os Bombei-
ros Voluntários de Baltar, o 
senhor Avelino Ribeiro pela 
sua capacidade de iniciativa, 
a " Florista Paula " pelo apoio 
prestado e todos aqueles que 
tiveram o cuidado de prepa-
rar os seus lares para ilumi-
nar a passagem da " Nossa 
Senhora de Fátima ", foram 
essenciais para que a tradi-

ção cultural e religiosa não 
fosse interrompida. Esta foi 
mais uma forma de combater 

um vírus através da fé e da 
e s p e r a n ç a  n u m  f u t u r o 
melhor.

    BALTAR

B.V. de Baltar percorreram ruas da 
vila com imagem da N. Sra. de Fátima

14 Sexta-feira 3 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

A Junta de Fregue-
sia construiu um espa-
ço para albergar os 
vários “Caixotes do 
Lixo” que ocupavam 
uma parte da estrada 

nacional 319. Com es-
ta construção, os seus 
utilizadores podem 
proceder ao depósito 
do lixo com toda a se-
gurança. A circulação 

na nacional 319 tam-
bém pode ser efetua-
da de forma mais se-
gura, quer para con-
d u t o r e s ,  q u e r  p a ra 
peões. 

O SAAS é um serviço que assegura o atendimento e o acompanha-
mento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e 
exclusão social, bem como de emergência social. São objetivos do Ser-
viço de Atendimento e Acompanhamento Social:

a) Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou 
prestações sociais adequadas a cada situação;

b) Apoiar em situações de vulnerabilidade social;
c) Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais;
d) Contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competên-

cias das pessoas e famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecen-
do as redes de suporte familiar e social;

e) Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção 
social;

f) Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva 
autonomia pessoal, social e profissional.

A Junta de Freguesia decidiu retomar o atendimento da Dr.ª Rita 
Silva do SAAS na Junta de Freguesia de Baltar. O atendimento vai ser 
retomado de forma gradual, priorizando numa primeira fase, unica-
mente as situações de atendimento presencial indispensáveis.

Obras nos "Três Pinheiros"

Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social reabriu 
na Junta de Freguesia 

Atravessamos um período 
muito difícil para todos nós e po-
pulação em geral.

 Na atual situação em que é da-
da preferência aos serviços ele-
trónicos afigura-se premente a 
utilização da rede dos Espaços 
Cidadão, não só pela sua proximi-
dade, mas também porque não 
podemos descurar o acesso aos 

serviços públicos, em segurança, 
às populações, que não sabem ou 
não podem utilizar os meios digi-
tais para interagir com os serviços 
públicos.  Nesse sentido, a Fre-
guesia de Baltar reabriu o Espaço 
de Cidadão que foi encerrado du-
rante o período do estado de 
emergência em Portugal, com a 
finalidade de prestar aos cida-

dãos o apoio imprescindível de 
acesso aos serviços instalados no 
mesmo. No entanto os serviços 
ainda são limitados e são restritos 
aos serviços considerados urgen-
tes, nomeadamente a renovação 
do cartão de cidadão para maio-
res de 25 anos, que não pode estar 
caducado mais de um mês e a re-
novação da carta de condução.

O GIP também re-
começou a funcionar 
na Junta de Freguesia. 

C o n t u d o  o  a t e n d i -
mento apenas é efec-
tuado após marcação 

prévia, que pode ser 
feita por telefone ou 
por email. 

Espaço do Cidadão reabriu na Junta de Freguesia

Gabinete de Inserção Profissional 
(GIP) funciona por marcação

Devido ao tempo de pandemia 
que se vive, no passado dia 31 de 
maio, percorreu os lugares da fre-
guesia uma carrinha com a ima-
gem de Nossa Senhora de Fátima. 
Foi uma iniciativa bem acolhida 

nesta época de desconfinamento. 
As Famílias colocaram velas nas 
janelas e varandas em agradeci-
mento à Virgem, implorando-lhe 
que esta pandemia termine e sur-
ja um horizonte de esperança.

    BITARÃES

Imagem de Nossa Senhora de Fátima 
percorre as ruas de Bitarães

ANTÓNIO  
OLIVEIRA

A noite caiu. Nas ruas, os can-
deeiros iluminam os passos dos 
transeuntes, que, ao contrário do 
que era suposto, andam quase 
abraçados.

De súbito, ouço uma voz, “Es-
quecemo-nos das máscaras”, mas 
há metralhadoras que a assassi-
nam. Fico estupefacto, com sil-
vas no pensamento, e digo-lhes 
que o vírus anda na rua. A mais 
destemida, com o dedo em riste, 
vira-se para mim e atira-me uma 
pedra, “Oh caro amigo, vai dar 
uma volta ao bilhar grande”, colo-
co-a no esquecimento e insisto 
no pretérito, “O vírus é uma 

ameaça. É preciso ter cuidado”, 
então, só ouço a voz do silêncio.

Dentro da sala, sento-me e 
olho para a televisão, que tem 
uma jornalista a dizer que “os 
portugueses são pessoas res-
ponsáveis e que cumprem com as 
regras impostas pela Direcção-
-Geral da Saúde”, dou um sorriso 
e, quando o sino da igreja produz 
uma melodia, coloco a mão na 
testa.

    LORDELO 

Coloco a mão na testa

SÍLVIO  
SILVA
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É do conhecimento de to-
dos que a pandemia provoca-
da pela presença do novo co-
ronavírus (Covid-19), veio de 
facto alterar a vida das pes-
soas nas suas mais variadas 
vertentes, com evidentes re-
flexos ao nível familiar, laboral 
e social.

Estamos a viver um tempo 
novo, que além de ser objeto 
de reflexão, deve ser essen-
c i a l m e n t e  d e  u n i ã o  e 
solidariedade.

O Quartel de Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa já 
há muito que necessitava a 
curto/médio prazo, de realizar 
obras de melhoramento e be-
neficiação nas suas instala-
ções. Nomeadamente criar 
condições para os bombeiros 
e bombeiras terem camaratas 
dignas para descanso é bem 
evidente, no entanto, as difi-
culdades de tesouraria obri-
g a m  a  p r o l o n g a r  e s t a s 
intervenções.

Lembre-se que os Bombei-
ros são das Instituições que 
estão sempre na linha da fren-
te. Numa hora de aflição é 
sempre deles que nos lembra-
mos! Associe-se a esta causa 
faça o seu Donativo… “Obriga-
do Bombeiros de Rebordosa”.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE REBORDOSA
AV. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 

327 / 4585-359 REBORDOSA
NIB: 007900005591909710167

Um carro foi totalmente 
destruído pelas chamas na 
A4, em Gandra no concelho 

de Paredes, sentido Porto/
Amarante. Quando os Bom-
beiros de Baltar chegaram 

ao local, o carro estava toma-
do pelas chamas. Ninguém 
ficou ferido.

Angariação de fundos a favor da Associação 
Humanitária de Bombeiros  Voluntários de Rebordosa

Carro ardeu na A4

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Paredes que no pas-
sado dia 1 de junho assinala-
ram o 136º aniversário da 
corporação receberam uma 
nova ambulância para o pos-
to do Instituto Nacional de 
E m e r g ê n c i a  M é d i c a 
(INEM). 

A aquisição do veículo 
surge no âmbito da renova-
ção da frota do INEM. A an-
terior estava em funciona-
mento há dez anos.

Noutros anos, o quartel 
encher-se-ia de gente para 
cantar os parabéns à corpo-
ração de bombeiros mais 
antiga do concelho.

Num ano particularmen-
te difícil, que ainda vai a 
meio, os bombeiros tiveram 
que se reinventar, “de en-
contrar a resiliência dentro 
de cada um, de nos proteger 
como nunca para proteger 
os outros, dissemos ̀ pron-
to´ e enfrentamos o desafio 

que se estendia à nossa 
frente, exultou a direção da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes (AHBVP) .

Celebramos o nosso ani-
versário, de uma forma dife-
rente, mais comedida, mas 
com o sentimento de dever 
cumprido e sabendo que em 
face da adversidade não vi-
ramos as costas e resisti-
mos”, ressalvou a fonte da 
AHBVP.

Rui Moreira, 51 anos, fer-
roviário, morreu no dia 23 de 
maio no jardim da sua habi-
tação, no lugar de Valinhos, 
em consequência de uma 
descarga elétrica. A vítima, 
que chegou a liderar a lista da 
CDU à Junta da Freguesia da 
Sobreira nas eleições autár-
quicas de 2009 e 2013, so-
freu a descarga quando se 
preparava para desligar uma 

extensão elétrica. Rui Morei-
ra que estaria descalço a rea-
lizar a tarefa de jardinagem, 
ainda foi assistido pelos so-
corristas da Delegação da 
Sobreira da Cruz Vermelha 
Portuguesa, mas não resis-
tiu.  Rui Moreira era casado e 
pai de dois filhos, um dos 
quais menor de idade. A 
GNR de Paredes tomou con-
ta da ocorrência.

A  r u a  N o v a  d e 
Fontes, em Gandra, 
junto à CESPU tem 
um novo tapete be-
tuminoso. A requa-
l if icação do pavi-
mento, com a colo-
c a ç ã o  d e  t a p e t e 
b e t u m i n o s o ,  f o i 
executada por ad-
ministração direta, 
com recurso à pavi-
mentadora e à mão 
de obra dos funcio-
nários da Câmara 
Municipal.

    PAREDES

B. V. de Paredes receberam 
nova ambulância pelo  
136º aniversário da corporação

    SOBREIRA

Ex-candidato da CDU  
morre eletrocutado

    GANDRA

Pavimentação 
da rua Nova de Fontes

Este ano, o Dia Mundial 
da Criança foi celebrado de 
forma diferente. Apesar 
das condicionantes, o Exe-
cutivo da Junta de fregue-
sia de Rebordosa não dei-
xou de assinalar esta data 
tão importante. Para come-

morar o Dia Mundial  da 
Criança, a Junta de Fregue-
sia de Rebordosa preparou 
uma atividade divertida. 
Uma espécie de visita re-
lâmpago foi a solução en-
contrada para que a fregue-
sia fosse toda ela visitada 
por uma viatura preparada 
propositadamente para a 
ocasião com a imagem do 
boneco de animação “pan-
da”.  Deste modo a tarde do 
dia 1 de junho foi de anima-
ç ã o  p e l a s  R u a s  d e 
Rebordosa.

    REBORDOSA

Junta de Freguesia De Rebordosa 
proporcionou “um dia diferente” 
para as crianças de Rebordosa
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Um Feliz Ano de 2020

PUB

Tlf.: 2555 782 178

A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

Decorreu no passado sá-
bado dia 7 de dezembro, no 
salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, o 7º 
Fórum de Treinadores.

Uma organização do Trei-
nador Cetense, David Floria-
no Barbosa, contou este ano 
com diversos oradores, que 
durante algumas horas, dis-
cutiram os meandros, técni-
cos, táticos e tudo o que ro-
deia a indústria do futebol. 

Contou com uma plateia de 
mais de 140 pessoas, e teve o 
apoio da Camara Municipal 
de Paredes, dos Bombeiros 
Voluntários De CÊte, da Rá-
dio MARCOENSE FM e da 
Liga Amadora TV

Este evento que a cada 
ano se torna uma maior re-
ferência nos meios futebo-
lísticos contou com os se-
guintes oradores, Manuel 
Cajuda, Luís Freitas Lobo, 
Pedro Silva, António Olivei-
ra, Andreia Duarte, Nuno 
Correia, João Pereira, Hugo 
Freitas, Maria José Rodri-
gues, José Ribeiro, Eurico 
Pinto Couto e José João 
Rodrigues.

Equipa de Sub15 garante 
apuramento para o Cam-
peonato Nacional.

Pela segunda vez na his-
tória do clube uma equipa 
apura-se para o Campeona-

to Nacional. Para além do 
apuramento, a equipa de 
sub15 pode ainda garantir 
presença na Final Four de 
apuramento do Campeão 
Distrital.

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

A atribuição de Cabazes 
de Natal destina-se a agre-
gados identificados pelo 

Serviço de Intervenção So-
cial da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, com carências 
económicas devidamente 
comprovadas. Os cabazes 
são constituídos de forma 
personalizada com bens de 
primeira necessidade, es-
senciais à ceia de Natal, com 
a colaboração da Rebordosa 
Social, esta iniciativa da Jun-

ta de Freguesia, tem como 
finalidade minimizar as ca-
rências de alguns estratos 
da população, permitindo, 
deste modo, que tenham 
uma época natalícia mais ca-
lorosa e feliz. Esta iniciativa 
insere-se na política social 
de apoio às famílias desen-
volvida pela Junta, com vista 
à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com maio-
res dificuldades na comuni-
dade, nesta altura especial e 
de esperança para todas as 
famílias. Na ocasião o Execu-
tivo da Junta de Freguesia 
de Rebordosa formulou “vo-
tos de um Santo Natal e um 
próspero ano 2020” a todos 
o s  b e n e f i c i á r i o s  d o s 
cabazes.

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa ofereceu um 
jantar de Natal aos traba-
lhadores e colaboradores 
das diversas atividades de-
senvolvidas ao longo do 
ano.

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

elementos da Assembleia 
de Freguesia e naturalmen-
te presentes também os 
membros do executivo da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, o Presidente da 
Câmara Municipal Alexan-
dre Almeida e o Vereador 
Elias Barros.

Momento de convívio, 
mas também de fortaleci-
mento de laços entre todos 
os que trabalham em prol 
da freguesia. Nesta quadra 
festiva, “o desejo do Execu-
tivo da Junta é que todos 
possamos vivê-la com ale-
gria, paz e sobretudo muita 

saúde. São os votos senti-
dos de quem representa de 
forma pró-ativa e de proxi-
midade, a Freguesia de Re-
bordosa, que partilha preo-
cupações, desejos e espe-
r a n ç a s ”,  d i s s e  S a l o m é 
S a n t o s ,  A u t a r c a  d a 
Freguesia.

Para celebrar o 8º Ani-
v e r s á r i o ,  a  e q u i p a  d a  
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) São Miguel Arcanjo 
as autoridades políticas 
p r e s e n t e s  e l o g i a ra m  o  
serviço prestado à comuni-

d a d e .  “ I m p o r t a  r e a l ç a r  
a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d a  
população, em especial, 
dos seus utentes, demons-
t r a n d o  a  p r e o c u p a ç ã o  
dos colaboradores da USF 
e, em especial, da sua coor-

d e n a ç ã o ,  e m  e s t r e i t a r  
os laços de relação com  
o s  s e u s  u t e n t e s  e m  
ações de melhoria e bem-
- e s t a r ”,  f r i s o u  S a l o m é 
Santos.

A efeméride ficou mar-

cada pela presença da Tuna 
de Rebordosa que cantou 
os Parabéns. O Comandan-
te e Presidente de Direção 
dos Bombeiros Voluntários 
d e  R e b o r d o s a  t a m b é m 
marcaram presença. 

A Igreja Matriz de Rebor-
dosa (Velha) recebeu no dia 
22 de Dezembro o concerto 
pela Paz, promovido pelo Tu-

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

O concerto teve como ba-
se o lema "Para defender a 

P a z ,  t o d o s  n ã o  s o m o s 
demais.

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

ra de Paredes, Beatriz Meire-
les e uma representação do 
Executivo da Junta e o Padre 
Felisberto.

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz
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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.

OPINIÃO

E
sta semana a socialista e Comis-
sária Europeia da Coesão, Elisa 
Ferreira, confirmou que a recu-

peração económica da zona euro, de-
pois da trágica paragem dos últimos 3 
meses devido à Pandemia do Covid-19, 
será alvo de uma injeção financeira de 
muitos milhões de euros e que Portugal 
também será abençoado com a sua par-
cela. Serão então cerca de 45 mil mi-
lhões de euros a receber até 2027, o 
que resulta da soma das verbas do Fun-
do de Recuperação (15,5 mil milhões a 
fundo perdido) com as que já estava 
prevista no Quadro Financeiro Pluria-
nual (entre 29 a 30 mil milhões de eu-
ros). Se somarmos ainda os 10,8 mil 
milhões de euros previstos em emprés-
timos, podemos estar a falar em cerca 
de 55,8 mil milhões de euros.

Para o os, que sempre escondeu o su-
cesso económico dos Governos do PSD 
de 1987 a 1995 isto é bem melhor do 
que o Euromilhões. Nunca, num perío-
do tão curto de tempo entrou tanto di-
nheiro no país. Só para ter uma noção 
da grandeza: Portugal teve direito a 
96,1 mil milhões de euros de fundos es-
truturais e de coesão da UE entre 1989 
e 2013 através de quatro quadros co-
munitários de apoio. Ora aqui está uma 
oportunidade histórica para demons-
trar que consegue fazer melhor. 
Será, talvez, demasiado simples olhar 
para as lições aprendidas do passado e 
evitar os erros da corrupção, dos favo-
recimentos a amigos e da falta de exe-
cução de projetos com estratégia e sus-
tentabilidade social?
Outra vez… não tenho ilusões sobre o 
imobilismo estratégico dos socialistas, 
nem lhes vou exigir que reformem o 
país de alto a baixo como fez Cavaco Sil-
va, mas pelo menos já me contentaria 
se a utilização desses fundos europeus 
fosse muitíssimo mais eficaz na década 
de 2020 do que foi entre 1989 e 2013 e 
que o enriquecimento fácil de muitas 
figuras ligadas ao PSD e ao PS não se 
repetisse agora com outras caras e com 
as consequências desta fatura a chegar 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Chegará o Nacional-Porrei rismo a Paredes?

mariocamilomota@gmail.com

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Cuba salva,  
Brasil faz chorar

C
uba reagiu à trágica situação 
vivida em março em Itália en-
viando a pedido das autorida-

des locais duas equipas de profissio-
nais de saúde para lutar contra a pan-
demia do COVID-19. Nessa altura, o 
sistema de saúde da região da Lom-
bardia tinha colapsado, os hospitais 
pouco podiam fazer com os recursos 
existentes, e imagens do descalabro 
eram eloquentes da angústia dos pro-
fissionais de saúde e da população. E 
da pequena ilha caribenha surgiu um 
pequeno grupo, experimentado em 
outras situações críticas, que com co-
ragem e determinação, mostrou soli-
dariedade prática, humanismo e o 
verdadeiro Internacionalismo. Neste 
final de maio, retornam ao seu pais 
deixando uma onda de simpatia e gra-
tidão por onde atuaram.
Um bairro dos arredores de Turim 
amanheceu no passado sábado com 
um mural de tributo aos médicos e 
enfermeiros cubanos que colabora-
ram no combate à pandemia. “Médi-
cos, não bombas. Obrigado Cuba. 
Obrigado Henry Reeve Brigade” é a 
inscrição que acompanha a pintura, 
numa referência á brigada formada 
pelo comandante Fidel Castro em 
2005, após os Estados Unidos terem 
rejeitado uma oferta de 1.586 médi-
cos humanitários para o atendimento 
às vítimas do furacão Katrina. O mu-
ral constitui-se em instrumento de 
apoio á campanha para atribuição do 
Prémio Nobel da Paz ao Contingente 
internacional de Médicos Especiali-
zados em Situações de Desastres e 
Graves Epidemias Henry Reeve.
E naturalmente, entidades como as 
associações Cuba Linda e France 
Cuba, forças politicas e sindicais de 
França, Itália, Espanha e Irlanda, cria-
ram para esse efeito o e-mail nobel-
paixmedcub@gmail e página do face-
book “Prémio Nobel das Brigadas 
Médicas Cubanas” com esse fim intei-
ramente justo.
O testemunho da ação dos cubanos 
exemplifica a verdadeira natureza 
humana do projeto revolucionário. E 
parafraseando um autor célebre, 

t a m b é m  e u  s o u  H e n r y  R e e v e 
Brigade.
Pelo contrário, o vídeo da reunião de 
ministros presidida por Jair Bolsona-
ro em 22 de abril último é o registo 
filmado de um compêndio sobre a 
baixeza humana. Não se acredita fa-
cilmente que um País como o Brasil 
seja governado por um tão claro con-
junto de malfeitores, desprovidos de 
moral e de sentido de Estado.
No momento em que o mundo vive 
uma das piores crises da história re-
cente, com perplexidades e desafios 
imensos para um País como o Brasil, o 
executivo brasileiro não discute a 
gravíssima crise social ou sanitária. O 
gabinete de Bolsonaro reserva-se em 
substância para além da bajulação do 
líder à simples preocupação com o 
acesso à informação e neutralização 
das acusações de corrupção de um 
filho do presidente. O vídeo testemu-
nha este horror deplorável, os des-
mandos, a linguagem imprópria, a es-
tratégia suja de um conjunto de me-
liantes, alguns dos quais generais, 
que exercem atualmente o Poder em 
Brasília.
A defesa da interferência na ativida-
de da Policia Federal e demais pode-
res como o Congresso, a ofensa gro-
tesca aos membros do Supremo Tri-
bunal Federal (classificados como 
“filhos da puta”), o propósito de apro-
veitar o desvio da atenção da opinião 
pública para a pandemia para impor 
uma agenda de desregulamentação 
ambiental (“fazendo passar a boiada”) 
desnuda todo um projeto politico de 
gente antidemocrática, bronca e im-
becil, cuja única e definitiva intenção 
é não ir “de cana”. Este Brasil faz-nos 
chorar.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
mão no bolso e os óculos no 
alto da cabeça, o semblante 
sereno, como se estivesse a 

executar uma tarefa para lá de corri-
queira e banal. 
Essa é a fotografia de Derek M. Chau-
vin, o policia de Minneapolis (EUA) 
em uniforme de trabalho.
Na verdade, Derek já estava há 5 mi-
nutos ajoelhado sobre o pescoço de 
George Floyd, que dizia não estar a 
conseguir respirar. Floyd, negro, aca-
bou por morrer.
O mais recente de uma interminável 
lista de casos de violência racial por 

parte de policias americanos que pro-
vocou a fúria da população que colo-
cou a cidade em chamas. Carros, pré-
dios e lojas foram incendiados.
Mas quem é Derek Chauvin, o policia 
branco, e por que situações destas se 
repetem continuamente?
Derek tem um histórico problemáti-
co. Uma ficha corrida que deveria ter 
impedido que permanecesse em pa-
trulha de rua.
Existem nada menos que 18 queixas 
de brutalidade policial contra ele no 
banco de dados do Departamento de 
Polícia de Minneapolis. 
Ele foi um dos policias que assassina-
ram Wayne Reyes, um latino, com 42 
tiros. Desse total, segundo a perícia 
técnica, 16 balas foram disparadas 
por Derek.
Derek esteve envolvido em 2011 
num tiroteio considerado “inapro-
priado” pela polícia. Na ocasião, um 

Racismo ou brutalidade  poli cial?
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Chegará o Nacional-Porrei rismo a Paredes?
lá  para 2030 com os “apertar do cinto” 
e as “troikas” resultantes.
Sabendo de tudo isto, o primeiro minis-
tro começou por contratar António Cos-
ta Silva como seu conselheiro pessoal, 
“para-ministro” já há mais de um mês (a 
24 de abril) sem qualquer contrapartida, 
ou seja, como “mero cidadão” e em regi-
me “pro bono”! Lindo! Seria lindo, se fos-
se um processo transparente, formal e 
sem zonas cinzentas! Tal como o gover-
no havia feito em outros casos, em que 
contratou o amigo Diogo Lacerda Ma-
chado para “resolver” o problema da 
TAP – há 4 anos…, ou as escolhas das fa-
mílias e dos responsáveis da Câmara de 
Lisboa para o Governo, há aqui uma sen-
sação de déjà vu com a opacidade de um 
nacional porreirismo! Está tudo bem!
Esta atração irracional de António 
Costa pela informalidade e por trapa-
lhadas que contaminam o Estado e o 
PS, que está em todo o lado, não augu-
ra nada de bom para a gestão dos cerca 
de 45 mil milhões de euros que Portu-
gal deverá receber da União Europeia 
(UE). E o exemplo tem de vir de cima!
Em democracia, se a sociedade civil 
não for exigente para com os seus re-
presentantes, se o próprio Estado não 
tiver regras apertadas de “contabilida-

de”, se a Justiça e a Polícia não tiverem os 
meios financeiros e humanos para in-
vestigar as inevitáveis irregularidades 
que irão surgir, então é certo que para 
muitos dos portugueses: está tudo bem! 
Os tipos são porreiros, falam bem! … e lá 
vamos camuflando os erros, tal como no 
século passado!
Só espero que não venha daí uma pande-
mia de nacional porreirismo, da capital até 
Paredes, que contamine com simpatia os 
autarcas de Paredes para procurarem ser 
os meninos bonitos do aparelho socialista 
do distrito do Porto e dos olhos do Gover-
no socialista! O concelho de Paredes pre-
cisava agora de uma injeção de dinamismo 
e centralidade à cidade sede do concelho 
com a promoção de uma economia circu-
lar baseada nos produtores da região. Pre-
cisava de uma visão de gestão do territó-
rio, com fixação da habitação de qualidade 
e da indústria tecnológica. Precisava de 
projetos de recuperação dos valores am-
bientais como os Rios Ferreira e Sousa, em 
conjugação com a transformação da flo-
resta para devolver estes espaços de qua-
lidade aos paredenses.
Se vierem esses tantos mil milhões até 
Paredes e tivermos um projeto/estraté-
gia…(como dizia o outro!) … “PORREI-
RO, PÁ!”

Racismo ou brutalidade  poli cial?
americano nativo do Alasca, Leroy 
Martinez, foi alvejado.
Em 2008, o policia Derek atirou em 
Ira Latrel Toles, um homem negro, de 
21 anos, que estava desarmado.
Em 2005, Derek e outro policia envol-
veram-se numa perseguição. A ação 
resultou na morte de três pessoas de 
acordo com o movimento social Co-
munidades Unidas Contra a Brutali-
dade Policial.
Uma particularidade une as ações  
criminosas de Derek Chavin: as suas 
v í t i m a s  s ã o  s e m p r e  n e g r o s  o u 
latinos.
Embora demitido agora, Derek está a 
ser defendido por Tom Kelly, o mesmo 
advogado que representou o policia 
Jeronimo Yanez (que assassinou Phi-
lando Castile em 2016, outro caso 
e m b l e m á t i c o ) .  J e r o n i m o  s a i u 
inocentado.
Na grande maioria das vezes, é esse o 

desfecho dos processos contra os ex-
cessos de policias brancos contra ci-
vis negros: absolvição.
A “técnica de imobilização” usada por 
Derek em George Floyd não faz parte 
do manual de treinamento dos depar-
tamentos de polícia. Mas ele não pa-
recia estar a importar-se com isso. A 
sua reação era tranquila. A sua postu-
ra  d e s d e n h a  d o  l e m a  B l a c k  L i ve s 
Matter.
“O racismo não está piorando. Está 
sendo fi lmado”,  tuitou o ator Will 
Smith. 
Nem isso fez Derek parar.
A mudança da sensibilidade da cultu-
ra acontece sem que a possamos con-
trolar, mas se investirmos numa edu-
cação com sensibilidade para os di-
reitos humanos,  vamos estimular 
esse resultado. 
Porque racismo e violência, andam 
sempre de mão dada.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

A 
reabertura do ensi-

no Pré-escolar e da 

Creche da Expansão 

na passada segunda-feira, 

no Município de Paredes foi 

assinalada com uma visita à 

Creche Municipal da Expan-

são de Paredes e o Jardim de 

Infância de S.  Marcos, em 

Rebordosa.

Esta visita simbólica serviu 

igualmente para em conjun-

to com os autarcas das fre-

guesias em causa, verificar 

as obras entretanto realiza-

das nestes edifícios e que 

vieram dotar os mesmos de 

melhores condições para re-

ceber os alunos; professores 

e  a u x i l i a r e s  d e  a ç ã o 

educativa.

Estas duas estruturas de en-

s i n o  s ã o  u m  d o s  m u i t o s 

exemplos que existem da di-

nâmica Municipal, que feliz-

mente nem a pandemia pa-

rou, mesmo durante o perío-

do mais critico da pandemia 

conseguimos realizar um 

conjunto de intervenções, 

umas por administração di-

reta outras recorrendo a 

empresas externas, que es-

tão a ajudar a mudar a face 

do Concelho e a restituir a 

d i g n i d a d e  e n t r e t a n t o 

perdida.

Foram muitas as interven-

ções feitas nos centros esco-

lares que visam corrigir de-

feitos graves, que colocam 

em perigos os utilizadores 

dos centros escolares, o exe-

cutivo procedeu a obras de 

beneficiação e melhoria dos 

espaços, com intervenções 

na cobertura, pavimentos 

exteriores e requalificação 

dos equipamentos dos par-

ques infantis.

Mas nem só nos centros es-

colares tivemos a felicidade 

de ver as obras acontecer, 

nas E.B2.3 de Rebordosa e 

Lordelo, foi possível prosse-

guir com a obra prevista e o 

r i t m o  d a  m e s m a  p e r m i t e 

manter a esperança que no 

inicio do próximo ano letivo, 

os alunos e toda a comunida-

de escolar destes dois espa-

ços já vão poder iniciar o ano 

nas novas instalações bene-

ficiando do conforto que as 

mesma vão proporcionar.

Nas escolas secundárias de Vi-

lela e Daniel Faria em Baltar, 

foi possível retirar o amianto 

dos “passadiços”, contribuindo 

assim para resolver um pro-

blema de saúde pública. Esta 

fase foi também aproveitada 

para realização de trabalhos 

internos para tentar resolver o 

problema das coberturas de 

amianto nas restantes escolas, 

a esperança em conseguir tal 

feito é grande.

Mas nem só nas escolas se 

fez obra, o arranque do in-

vestimento na mobilidade 

pública com o início da cons-

trução de passeios pedonais 

em várias freguesias,  são 

sem dúvida em marco impor-

t a n t e .  E s t e  s e rá  t a l ve z  o 

maior investimento feito du-

rante o presente mandato, 

vamos ter passeios pedonais 

a ser construídos em todas 

as freguesias. Ainda na me-

lhoria da mobilidade de assi-

nalar a construção da Rotun-

da na Av. Dr. Francisco Sá 

Carneiro em Paredes,  um 

dos locais com mais aciden-

tes no centro da cidade de 

Paredes. Com respeito por 

todos e principalmente pe-

las regras dos tempos que 

correm, o Concelho não pa-

rou e muita coisa já mudou 

para melhor.

A Pandemia  
não nos parou
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FALECEU

GRACINDA  
MOREIRA RODRIGUES
Faleceu no dia 29 de maio com 74 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua Corujeira, nº. 242,  

Vila Cova de Carros, Paredes  Era casada com José Manuel 
Moreira 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 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 7 de junho, às 11:15 horas na Igreja 
Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, tam-
bém desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MANUEL DA  
CONCEIÇÃO SILVA
Faleceu no dia 30 de maio com 78 anos.  
Era natural de Campanhã-Porto e residente na 

Rua do Capelo, nº. 16, 1º, Rebordosa, Paredes.  
Era viúvo de Maria de Jesus da Silva Bastos.

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

CARMINDO MANUEL 
RODRIGUES DOS SANTOS
Faleceu no dia 27 de maio com 50 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  

e residente na Rua da Serração, nº. 64, Vandoma, Paredes. 
Era casado com Rosa Maria Nunes Gomes.

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

CARLA MANUELA  
ALVES MENDES
Faleceu no dia 26 de maio com 47 anos. 
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  

na Rua D. Benilde Meireles, nº. 119, Cristelo, Paredes.   
Era casada solteira.

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

MARIA AMÉLIA 
MOREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 29 de maio com 85 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

do Monte Ergudo,  nº. 50, Vandoma, Paredes.  
Era Casada com André de Sousa e Sá.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM  
MOREIRA DURÃES
Faleceu no dia 28 de maio com 80 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Rua da Pereira, nº. 14, Baltar, Paredes.  Era casado com  
Maria do Rosário da Rocha Barros.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM RIBEIRO 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 22 de maio com 85 anos.  
Era natural de Urrô-Penafiel e residente  

na Rua do Moinho, nº. 136, Mouriz, Paredes. Era viúvo  
de Maria da Ascensão da Cunha Costa. 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE FERREIRA
Faleceu no dia 28 de maio com 90 anos. 

Era natural de Rio de Moinhos-Penafiel e 

residente na Rua Nova Fonte Sagrada, nº. 71,    

Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira da Rocha. 

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, bem como na missa de 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DE  
LURDES CARDOSO
Faleceu no dia 29 de maio com 87 anos.  
Era natural de Covas do Douro-Sabrosa e 

residente no Largo Comendador Pereira Inácio, nº. 20, Baltar, 
Paredes. Era viúva de Américo de Sousa Jorge.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES
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FALECEU

MANUEL DA 
 SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 29 de maio com 70 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua Dr. Luiz Ventura, nº111, Lordelo,  

Paredes.  Era casado com Maria Lucília Neto Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA CECÍLIA 
DA SILVA CARNEIRO
Faleceu no dia 28 de maio com 80 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua Stª Tecla, nº. 7, Lordelo, Paredes.   

Era viúva de Anselmo Moreira Pinto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA GLÓRIA 
GONÇALVES
Faleceu no dia 24 de maio com 88 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Trav. Stª Tecla, nº. 40, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de José de Araújo de Castro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

SÍLVIA COELHO
Faleceu no dia 24 de maio com 87 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  
na Rua da Mogueira, nº. 131, Mouriz, Paredes.  
Era viúva de Vicente da Fonseca.

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

MANUEL JORGE  
COELHO MOREIRA
Faleceu no dia 15 de maio com 58 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Nespereira, Lousada.  Era casado com Teresa Teixeira 
Barbosa Regadas Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NESPEREIRA / LOUSADA 

FALECEU

MARIA JOSÉ PINTO LEAL
Faleceu no dia 16 de maio com 69 anos.  

Era natural de Gondalães-Paredes e residente 

em Figueiras, Lousada.  Era casada com  

Manuel Nunes da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FIGUEIRAS/ LOUSADA

FALECEU

SÍLVIA PIRES MARTINS
Faleceu no dia 22 de maio com 70 anos.  

Era natural de Salto-Montalegre e residente 

em Paredes. Era viúva de Adelino Pinto Leal.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

MANUEL FERNANDO 
FERREIRA DE PINHO
Faleceu no dia 1 de junho com 84 anos.  
Era natural e residente em Sobrosa, Paredes.  

Era viúvo de Maria da Conceição Dias Ribeiro..

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada quarta-feira, dia 10 de junho pelas 20:30 horas 
na Igreja Paroquial de Sobrosa, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MANUEL 
DO COUTO MOREIRA
Faleceu no dia 26 de maio com 55 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes.  

Era casado com Laura Manuela Barbosa Nunes Vieira.

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, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ELISA FERREIRA
Faleceu no dia 24 de maio com 96 anos.  

Era natural de Nevogilde-Lousada 

e residente em Beire, Paredes.   

Era viúva de Américo Teixeira de Meireles.

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, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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