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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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O Carnaval é um momen-
to alto para muitas regiões 
do país. Paredes não é exce-
ção. São várias as cidades 
que esperam todo o ano por 
esta época, produzindo des-
de vestimentas acarros ale-
góricos, que satirizam so-
bretudo temas políticos. 

Em Paredes, o desfile pe-
las principais ruas da cidade 
ocorre dia 21 de fevereiro, 
sexta-feira, juntando crian-
ças e jovens provenientes 
de estabelecimentos de 
pré-escolar e 1º ciclo bem 
como adultos e idosos das 
IPSS’s do concelho.  

Já o carnaval de Lordelo 
é um dos carnavais com 
maior destaque não só no 
município mas também a 
norte do Rio Mondego. Mais 
de uma dezena de carros 
alegóricos vão percorrer as 
ruas da cidade, desde a Ala-

meda de Portugal até à Es-
cola EB 2/3 de Lordelo, no 
próximo dia 23 de fevereiro, 
domingo, com início às 14h. 
Contará também com a pre-
sença de várias escolas de 
samba, que apesar do frio 
não se inibem de dar alegres 
e mexidos passos de dança. 

Já em Gandra, o tradicio-
nal corso desfilará dia 23 de 
fevereiro, domingo. Mas a 
comemoração do Carnaval 
não fica por aqui. “Gandra 
Carnival’20” terá lugar no re-
cinto das festas da cidade de 
Gandra no dia 24 de feverei-
ro, a partir das 23h. O evento 

organizado, em parceria en-
tre Armazém Social Club, In-
sane Events e a Comissão de 
Festas da Cidade de Gandra, 
conta com a presença de vá-
rios artistas convidados e 
promete ser “uma noite de 
Carnaval inesquecível”. 

Os bilhetes têm um custo 

de 7.50 euros em pré-venda e 
10 euros no próprio dia. Mais 
cedo, pelas 22h, a Taskinha da 
Comissão de Festas de Gan-
dra vai organizar um baile de 
Carnaval tendo a entrada um 
custo de 2 euros.

Em Bitarães o corso car-
navalesco sai à rua no dia 25, 

dia de carnaval. Há promessa 
de carros alegóricos, másca-
ras e bem como de meninas 
do samba. O desfile de Loure-
do está marcado para a terça-
-feira de carnaval com parti-
da às 15 horas da rua do Con-
fronto Novo e a chegada 
junto à Igreja.

Paredes revive tradição carnavalesca

PUB

Rita Sousa   | texto
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U m  i n c ê n d i o  d e 
grandes dimensões na 
madrugada do passado 
sábado, 8 de fevereiro, 
destruiu totalmente 
um pavilhão da empre-
sa Silvino Lindo, no Lu-
g a r  d e  G r a n j a ,  e m 
Gandra.

Devido à rápida in-
tervenção dos bombei-
ros o fogo ficou circuns-
crito a um armazém e 
não há vítimas a regis-
tar. “Existem outros ar-
mazéns adjacentes a 
esta fábrica que foram 

p r o t e g i d o s  p o r 
operacionais”.

São desconhecidas 
as causas do incêndio, 
que deflagrou pouco 
depois das 2.30 horas 
naquela fábrica de ins-
talação de equipamen-
tos para secagem de 
madeiras.

As chamas foram 
combatidas pelos Bom-
beiros Voluntários de 
Baltar e de Rebordosa, 
que mobilizaram para o 
local cerca de 50 ele-
mentos e 14 viaturas.

A GNR de Lordelo 
esteve no local a tomar 
conta da ocorrência.

Um homem de 42 anos 
foi detido no dia 31 de ja-
neiro, em Paredes, por 
posse de arma proibida.

O suspeito exercia vio-
lência psicológica sobre a 
sua ex-companheira, de 40 

anos, insultando-a e amea-
çando-a de morte com re-
curso a arma de fogo, expli-
cou fonte do Núcleo de In-
v e s t i g a ç ã o  e  A p o i o  a 
Vítimas Específicas da 
GNR. Perante os factos, foi 
efetuada uma busca domi-
ciliária, que resultou na 
apreensão de uma arma de 
fogo transformada.

O suspeito de violência 
doméstica presente ao Tri-
bunal Judicial de Paredes, 
ficou sujeito a termo de 
identidade e residência até 
q u e  s e  r e a l i z e  o 
julgamento. 

A GNR identificou no dia 
3 de fevereiro, dois homens, 
de 27 e 51 anos, pelo crime 
de exploração de jogo ilegal 
em dois estabelecimentos de 
restauração e bebidas no 
concelho de Paredes.

Na operação de fiscali-
zação os militares deteta-
ram e apreenderam três 
máquinas de jogo ilegal, 
uma impressora e ainda 
152 euros em numerário.

A força militar conta que 
os suspeitos foram apanha-
dos durante uma ação de 
fiscalização a estabeleci-
mentos de restauração e 
bebidas, após terem sido 
recebidas várias denúncias 
de que se estaria a jogar ile-
galmente a dinheiro na lo-
calidade, o que estaria a 

causar diversos problemas 
financeiros no seio de algu-
mas famílias.

 Os dois homens, explora-
dores dos estabelecimentos, 
foram identificados e os fac-
tos remetidos ao Tribunal 
Judicial de Paredes.

A dependência no jogo é 
reconhecida como uma pa-
tologia, e segundo especia-
listas de saúde é necessário 
estar alerta aos sinais que 
revelem a adição do joga-
d o r,  p o i s  é  c o m u m  q u e 
aqueles que sofrem desta 

perturbação ponham em 
risco o seu trabalho e con-
traiam grandes dívidas, 
acabando por inviabilizar a 
sua interação com a socie-
dade adotando um compor-
tamento autodestrutivo. “É 
por este motivo, fundamen-
tal, uma fiscalização contí-
nua e presente neste âmbi-
to, de forma a sinalizar as 
pessoas com esta depen-
dência, e reprimir quem uti-
liza e explora, de forma des-
controlada e dissimulada, 
este tipo de equipamentos 
ou promove jogos de fortu-
na ou azar”, justifica fonte 
da GNR.

Esta operação contou 
ainda com o reforço dos 
Postos Territoriais de Pe-
nafiel, Lordelo e Paredes.

Incêndio 
em fábrica  
de equipamentos 
para a indústria 
do mobiliário

Detido por  
ameaçar mulher 

Exploração de jogo ilegal desmantelada pela GNR 

Paulo Pinheiro   | texto

Trio de paredenses  
apanhado em rede de tráfico 
de estupefacientes 
CRIME. Droga era vendida junto de vários estabelecimentos de ensino e de apeadei-
ros da CP. Apreensões de droga, viaturas e equipamento informático ascendem a mi-
lhares de euros. 

A 
GNR deteve oito 
homens com ida-
des entre os 20 e 

os 50 anos, pelo crime de 
tráfico de estupefacientes 
na região. Três dos alegados 
traficantes são do concelho 
de Paredes: Baltar, Duas 
Igrejas e Beire. 

As detenções surgiram no 
âmbito de uma investigação 
ao combate ao tráfico de es-
tupefacientes que teve a du-
ração de cerca de um ano e 
meio levada a cabo pelo Nú-
cleo de Investigação Criminal 
(NIC) da GNR de Penafiel. 

Pelo que foi possível apu-
rar a investigação foi desen-
cadeada a um suspeito que, 
alegadamente,  fornecia 
produto estupefaciente a 
vários consumidores nas lo-
calidades de Penafiel, Lou-

sada, Paredes, Vila Meã e 
Alpendorada. “Durante a 
investigação apuramos que 
aquele suspeito pertencia a 
uma rede de tráfico de estu-
pefacientes, chegando à 
identificação e detenção de 
oito homens, que não exer-
cem qualquer atividade pro-
fissional, fazendo modo de 
vida com este tipo de crime”, 

explica Quintas Alves, co-
mandante do Destacamen-
to da GNR de Penafiel.

Segundo o militar a droga 
era vendida junto de vários 
estabelecimentos de ensino 
e de alguns apeadeiros de 
estações ferroviárias. “Esta 
particularidade causava um 
elevado alarme social devi-
do à grande concentração 

de toxicodependentes na-
queles locais, que proce-
diam à compra do referido 
produto”, acrescentou.

Durante a ação foram 
realizadas 11 buscas domi-
ciliárias e 11 buscas em veí-
culos, as quais resultaram 
na apreensão de: 4 184 do-
ses de haxixe; 443 doses de 
cocaína; 332 doses de liam-
ba; 15 telemóveis; oito veí-
culos; cinco computadores 
portáteis; três facas de cor-
te; três consolas de jogos 
(playstation) e 19 mil euros 
em dinheiro.  

Os detidos foram pre-
sentes a primeiro interroga-
tório judicial, no Tribunal de 
Judicial de Marco de Cana-
veses no dia 12 de fevereiro. 
À hora do fecho desta edi-
ção ainda eram desconheci-
das as medidas de coação 
que serão sujeitos os alega-
dos traficantes. 

António Orlando  | texto
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O partido Pessoas–Ani-
mais–Natureza (PAN) 
questionou o Governo so-
bre a atual situação da 
ETAR de Arreigada, em Pa-
ços de Ferreira, após rela-
tos de que esta ainda não se 
encontra em funcionamen-
to Em requerimento dirigi-
do ao Ministro do Ambien-
te e Ação Climática, o PAN 
pede a João Pedro Matos 
Fernandes, que “esclareça e 
explique às populações afe-
tadas as razões dos atrasos 
com graves prejuízos am-
bientais e para a saúde pú-
blica, bem como a data pre-
vista para a entrada em 
funcionamento da mesma”.

“O PAN pretende ainda 
saber se já foram identifica-
dos os responsáveis pelas 
descargas no rio e, se sim, 
como pretende responsa-
bilizar os infratores”, refere 
a deputada Bibiana Cunha.

 As descargas no rio Fer-
reira têm-se arrastado ao 
longo do tempo com graves 
consequências para os ha-
bitantes de Lordelo.

O afluente tem vindo a 
ser continuadamente alvo 
de descargas ilegais e sem 
tratamento, sendo várias as 
denúncias feitas quanto ao 
estado de contaminação 
deste curso de água, tendo o 
PAN já em 2018 questiona-
do o Governo que à época 
deu nota de que a obra de 
remodelação e ampliação 
da ETAR se encontrava ad-
judicada e que os trabalhos 
já  se encontravam em 
curso. 

O PAN garante que con-
tinua a receber diversas 
denúncias segundo as quais 
não se registou até à data 
qualquer melhoria da quali-
d a d e  d a  á g u a  d o  r i o 
Ferreira.

PAN questiona Governo 
sobre descargas ilegais 
no rio Ferreira

U
ma caminhada em 
fórmula de pere-
grinação solidária 

realizada no passado dia 9 de 
fevereiro entre Recarei e San-
ta Rita, em Valongo, foi o pri-
meiro passo dado pela popu-
lação de Paredes na ajuda uma 
família a braços com um dra-
ma de saúde que atinge dire-
tamente uma menina de nove 
anos. 

Trata-se da pequena Ra-
faela a quem foi diagnosticada 
uma leucemia cujo tratamen-
to requer acompanhamento 
diário no IPO do Porto. Além 
da tragédia, que no dia 29 de 
janeiro de súbito se abateu so-
bre esta família, os progenito-
res admitiram publicamente 
dificuldades económicas: pa-
ra se deslocar diariamente ao 
Porto; para realizar as obras 
necessárias no quarto da Ra-
faela para que após os trata-
mentos de quimioterapia, ini-
ciados esta semana, a menina 
possa regressar a casa e aí 
permanecer em segurança. 

Para já, de forma solidária a 
população de Recarei mobili-

zou-se na recolha de fundos 
que começou com a referida 
caminhada e prosseguiu com 
a abertura de uma conta ban-
cária em nome da menina. Os 
interessados em ajudar po-
dem fazer o seu donativo atra-
vés de transferência bancária 
a t r a v é s  d o  I B A N 
PT50001800 

035192064302039. 
A onda solidária, poderá 

engrossar este sábado, 15 de 
fevereiro pelas 16h30, quan-
do decorrer uma aula de Figh-
tteam (programa de treino em 
que se utilizam as técnicas de 
luta mais enérgicas e desa-
fiantes com vista à melhoria 
cardiovascular e a tonificação 

muscular) no parque do Rio 
Ferreira. Os participantes se-
rão convidados a dar uma con-
tribuição com o valor que en-
tenderem oferecer.

Choque
A família da pequena Ra-

faela está em choque e com 
dificuldades económicas para 
acompanhar diariamente a 
menina que esta semana co-
meçou a fazer tratamentos de 
quimioterapia no IPO-Porto.  

A criança que aparente-
mente respirava saúde ao 
chegar da escola, no passado 
dia 29 de janeiro, disse aos 
pais que lhe doía a cabeça. No 
dia seguinte, começou a ter 
febre e, então, foi levada ao 
Centro de Saúde e de lá foi en-
caminhada para o hospital, 
onde ficou em isolamento.

Menos de 24 horas o diag-
nóstico chegou: a pequena 
Rafaela sofre de Leucemia.

A mãe, desempregada, 
passa os dias junta à cama de 
hospital da Rafaela. O pai, que 
trabalha numa fábrica, meteu 
férias e neste momento, divi-
de-se entre o Porto e a fregue-
sia de Recarei para tratar das 
irmãs da menina, com 6 e 14 
anos.

Recarei mobiliza-se  
para ajudar família  
de menina oncológica
DRAMA. Família da pequena Rafaela em choque, assume dificuldades económicas 
para acompanhar a menina nos tratamentos.  O Parque do Rio Ferreira acolhe este sá-
bado nova iniciativa solidária.

António Orlando 
c/ Paulo Pinheiro   | texto
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O
s  utentes dos 
C e n t r o s  d e 
Saúde de Pare-

des,  Penafiel  e Paços de 
Ferreira já podem fazer as 
análises clínicas prescritas 
pelo Médico de Família no 
próprio centro de saúde. 

Em breve, esta prática 
também será possível em 
Fe l g u e i r a s ,  V i l a  M e ã  e 
Amarante. Este serviço é 
assegurado por uma equi-
pa de Técnicos de Análises 
Clínicas, Diagnóstico e Te-
rapêutica do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) que se deslocam 
aos centros de saúde para 
fazer as colheitas.

No mesmo dia, o utente 

faz a colheita do sangue, ou 
outros materiais orgâni-
cos, e o médico de família 
tem acesso aos resultados. 
No caso de serem deteta-
dos valores analíticos críti-
cos, o laboratório do CH-
TS, onde as análises são 
feitas, envia um alerta para 
o centro de saúde, para que 
o Médico de Família tenha 
conhecimento imediato e 
possa, se necessário, con-
vocar o doente.

O programa, que teve 
início em julho, e que se 
tem traduzido em duas a 
três visitas semanais dos 
técnicos do CHTS aos cen-
tros de saúde, é mais um 
“importante passo na rela-

ção de proximidade com os 
Cuidados de Saúde Primá-
rios”, realça, Carlo Alberto, 
presidente do Conselho de 
Administração do CHTS.

Para além da comodi-
dade para os utentes, que 
não precisam deslocar-se 
a um laboratório de análi-
ses externo, outra mais-
-valia do programa é que 
permite a integração dos 
resultados no processo 
hospitalar do utente, per-
mitindo aos médicos hos-
pitalares um maior conhe-
cimento sobre o utente, 
aquando de uma vinda ao 
Serviço de Urgência ou no 
âmbito de uma consulta de 
especialidade.

Centros de Saúde  
já fazem recolhas 
para análises  
clínicas no CHTS
SAÚDE. No caso de serem detetados valores analíticos críticos, o 
laboratório do CHTS, onde as análises são feitas, envia um alerta 
para o centro de saúde, para que o Médico de Família tenha co-
nhecimento imediato e possa, se necessário, convocar o doente.

O Conselho Metro-
politano do Porto (CM-
dP) aprovou na última 
reunião por unanimida-
de o passe família para a 
Área Metropolitana do 
Porto (AMP).

Com a aprovação do 
passe família, todos os 
elementos do mesmo 
agregado familiar po-
derão ter acesso a um 
passe único com o pre-
ço máximo de 80 euros, 
o equivalente ao valor 
de dois passes mensais.

Esta medida não se-
rá automática, uma vez 
que as famílias necessi-
t a rã o  d e  a p r e s e n t a r 
uma candidatura que 
posteriormente será 
analisada e sujeita a 
aprovação ou não. A en-
trada em vigor nesta al-
tura, segundo fonte do 
CMdp, prende-se com a 
necessidade de análise 
e preparação de todo o 
processo.

“O passe família será 
sem dúvida uma grande 
mais valia para o custo 
de vida das famílias, 
mas também uma medi-
da que poderá alterar 
comportamentos de 
mobilidade, nomeada-
mente uma maior ade-
são ao transporte públi-
co por parte dos cida-
dãos da AMP”, justifica 
o elenco metropolitano 
liderado pelo autarca 
de Gaia, Eduardo Vítor 
Rodrigues. 

Os municípios mos-
traram-se confiantes 
no sucesso e impacto 
do passe família, no en-
tanto os presidentes 
mostraram ao mesmo 
tempo a preocupação 
perante o encargo fi-
nanceiro que advém da 

implementação desta 
medida e que podem no 
futuro traduzir-se em 
dificuldades 
agravadas.

A  A M P  p r o c e d e u 
ainda à aprovação da 
ratificação das altera-
ções às bases gerais de 
integração no Sistema 
Intermodal  Andante 
(SIA).

N a  r e u n i ã o  d e s t a 
sexta feira foi ainda fei-
to o ponto de situação 
do procedimento con-
cursal relativo ao con-
trato de serviço público 
de transporte rodoviá-
rio de passageiros na 
Área Metropolitana do 
Porto que foi publicado 
e m  D i á r i o  d a 
República. 

As propostas pode-
rão ser submetidas até 

d i a  2 1  d e  m a r ç o  à s 
23h59, sendo a abertu-
ra das propostas a 23 de 
março de 2020.

N e s t a  r e u n i ã o  f o i 
ainda feita uma apre-
sentação por parte da 
Área Metropolitana de 
Barcelona que abordou 
a importância da cola-
boração das áreas me-
tropolitanas na defini-
ção das medidas e polí-
t i c a s  d e  c o e s ã o  d a 
União Europeia.

Esta apresentação 
decorre no âmbito do 
próximo encontro da 
EMA (European Metro-
politan Authorit ies) 
que terá lugar nos dias 
5 e 6 de novembro no 
Porto e cujo tema cen-
tral será o transporte e 
a  m o b i l i d a d e 
sustentável.

Área Metropolitana do Porto 
aprova Passe Família

O seu jornal
Quinzenalmente  com  toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

PUB

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

Paredes

Novas  instalações do

 Progresso de Paredes

PUB
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Os militantes do Partido 
S o c i a l i s t a  d e  P a r e d e s  
revalidaram a confiança  
em José Carlos Barbosa, 
q u e  f o i  r e e l e i t o  a  1  d e  
fevereiro, nas eleições à 
Comissão Política Conce-
lhia do PS.

Este é o segundo manda-
to do socialista à frente dos 
destinos do partido. José 
Carlos Barbosa, que lidera-
va a única lista candidata, 
foi eleito com 150 votos, 
tendo havido nove votos 
nulos e um voto em branco.

Sara Leal foi eleita presi-
dente da Comissão Política 
das Mulheres Socialistas - 
Igualdade e Direitos da 
Concelhia de Paredes. Num 
universo de 47 votantes, a 
lista contou com 46 votos a 
favor e 1 voto em branco.

José Carlos Barbosa foi reeleito 
presidente do PS/Paredes

J
orge Oliveira, o re-
cém-eleito presi-
dente da Comissão 

Política Concelhia da Juven-
tude Social Democrata (JSD/
Paredes), assume o mandato 
como “desafiante” pois “pela 
primeira vez desde 1993, o 
PSD vai a eleições autárqui-
cas sem estar no poder”. 

No discurso da tomada de 
posse disse lamentar que o 
Executivo Municipal, lidera-
do pelo socialista, Alexandre 
Almeida, “tenha encostado a 

juventude de Paredes “numa 
prateleira durante 2 anos de 
mandato”. O líder da JSD/Pa-
redes foi mais longe ao consi-
derar que “foi a JSD que pen-
sou, apresentou e imple-
mentou a Casa da Juventude 
em Paredes que o PS prome-
teu inaugurar em finais de 
2019 e até agora não o fez”, 
disse.

No contexto nacional, o 
novo responsável enfatizou 
a importância da JSD desde a 
sua fundação e aproveitou 
para enaltecer as lutas e ban-
deiras desta estrutura ao 
longo dos anos, que muito 

contribuíram para a juventu-
de Portuguesa. 

A nível concelhio, o Presi-
dente da Comissão Política 
da JSD Paredes afirmou que, 
ao longo do mandato para o 
qual acabara de ser empos-
sado, para além das eleições 
autárquicas, a JSD terá três 
principais pilares na sua ação 
política: o ambiente, o insu-
cesso escolar e o empreen-
dedorismo/emprego jovem. 
A nível autárquico, Jorge 
Oliveira garantiu que se en-
contra acompanhado por um 
“grupo de jovens cheios de 
valor, de competência e de 

Novo líder da JSD acusa Executivo Municipal 
de encostar a juventude numa prateleira 
POLÍTICA. Órgãos Eleitos da Juventude Social Democrata de Paredes tomaram posse, no dia 31 de janeiro, em cerimónia que de-
correu na sede do PSD/Paredes. Jorge Oliveira sucede a Manuel Gomes.

António Orlando  | texto

capacidade de rasgo” para 
lutar por novas vitórias no 
concelho de Paredes.

A cerimónia da tomada de 
posse contou com a presen-

ça e intervenções de Ricardo 
Sousa – Presidente da Co-
missão Política do PSD de 
Paredes, de Bruno Carvalho 
– secretário-geral da Comis-

são Política Distrital do PSD 
do Porto e de Jorge Barbosa 
– secretário-geral da Comis-
são Política Distrital da JSD 
do Porto.
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A Área Metropolitana 
do Porto aprovou recente-
mente o protocolo com a 
Associação das Serras do 
Porto, no âmbito da candi-
datura ao Instituto da Con-
servação da Natureza e das 
Florestas – Fundo Florestal 
Permanente – “Criação da 
Brigada de Sapadores 
Florestais”. 

Esta candidatura, assu-
mida integralmente pelos 
municípios que integram o 
Parque das Serras do Por-

to, Gondomar, Paredes e 
Valongo, irá permitir uma 
maior prevenção e fiscali-
zação contra os incêndios 
e lixos depositados ilegal-
mente na sua área. O Con-
selho Metropolitano do 
Porto foi ainda informado 
que a candidatura dos sis-
temas de videovigilância 
de prevenção de incêndios 
nas florestas foi aprovada, 
estando nesta fase o con-
trato em análise no Tribu-
nal de Contas.

Brigada de 
Sapadores Florestais 

T
ermina no dia 15 de 
março o prazo legal 
para os particulares e 

as empresas limparem os terre-
nos de que são proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título 
detenham terrenos junto a edi-
fícios inseridos no espaço rural.

De acordo com a lei em vi-
gor, a partir de 15 de março, a 
Câmara Municipal ou os pro-
prietários das habitações contí-
guas aos terrenos podem subs-
tituir-se aos proprietários na 
limpeza do mato, sendo estes 
obrigados a permitir o acesso e 
a suportar as despesas ineren-
tes, ficando ainda sujeitos ao 
pagamento de coimas, que po-
dem ir até aos 10 mil euros para 
particulares e até 120 mil euros 
para empresas.

No OE2020, o Governo re-
pete os prazos para a limpeza da 
floresta assim como a retenção 
de 20% do duodécimo das 
transferências correntes do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro 
dos municípios em caso de 
incumprimento.

Na limpeza de terrenos é 
obrigatório fazer uma faixa de 

proteção de 50 metros à volta 
de todas as casas, armazéns, ofi-
cinas, fábricas ou estaleiros se-
guindo as regras:

Limpeza dos matos na totali-
dade da área;

As copas das árvores têm de 
distanciar entre si, no mínimo, 4 
metros;

Nos povoamentos de euca-

Proprietários têm um mês 
para limpar terrenos
AMBIENTE. Coimas podem ir aos 10 mil euros para particulares e até 120 mil euros para empresas. Depois de 15 de março 
Câmara assume limpeza e envia conta para casa. 

António Orlando  | texto

lipto ou pinheiro-bravo, a dis-
tância mínima entre copas de-
verá ser de 10 metros;

As árvores têm de ser desra-

madas até 4 metros acima do 
solo. Para árvores com altura 
inferior a 8 metros, desrama-se 
a metade inferior;

As copas das árvores e ar-
bustos têm que estar a mais 
de 5 metros dos edifícios e 
evitar a projeção das copas 

sobre os telhados; Não se po-
de acumular lenha ou subs-
tâncias inflamáveis junto da 
habitação.
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O Grande Colégio de Pa-
redes, deu início ao Projeto 
TEIA, no passado dia 25 de 
janeiro, na Casa da Cultura 
de Paredes. 

Segundo a equipa peda-
gógica, do Berçário ao 2.º Ci-
clo, a TEIA tem como objeti-
vo proporcionar momentos 
de reflexão e aprendizagem 
sobre questões relacionadas 
com a Infância, criando uma 
rede de apoio entre os agen-
tes envolvidos, família e es-
cola, no processo educativo 
das crianças. Pretende, tam-
bém, que as famílias desfru-

tem de momentos de parti-
lha e afeto.

Nesta 1ª Edição, foi eleita 
a temática das Histórias pela 
sua importância no desen-
volvimento global das crian-
ças durante a Infância.  O en-
contro contemplou dois mo-
m e n t o s  d i s t i n t o s 
dinamizados pela Contadora 
de Histórias Rita Sineiro, au-
tora do blog Conta Outra. 
Num primeiro momento, 
uma palestra para pais abor-
dando a importância da lei-
tura diária de uma história, 
que histórias são adequadas 

a cada faixa etária e técnicas 
de conto. Num segundo mo-
mento, a oradora contou vá-
rias histórias – tradicionais e 
originais - a pais e filhos.

Os pais responderam em 
massa ao convite feito pelo 
Colégio, tornando a manhã de 
sábado verdadeiramente sig-
nificativa para a família GCP.

As próximas TEIAS estão 
já a ser “tecidas” pela equipa, 
obedecendo sempre ao prin-
cípio original do Colégio: So-
zinhos chegamos rápido, 
mas juntos chegamos mais 
longe.

A Câmara Municipal de 
Paredes associa-se aos 
“Fins de Semana Gastronó-
micos”, em parceria com a 
Entidade Turismo Porto e 
Norte de Portugal, para dar 
a conhecer sete restauran-
tes do Concelho aderentes 
à iniciativa, onde se podem 
degustar as iguarias tradi-
cionais como o cabrito assa-
do no forno a lenha acompa-
nhado de arroz do forno e a 
sopa seca. Além disso, e por-
que Paredes é também ter-
ra de “tremoceiros”, o tre-
moço assume, este ano, um 
d e s t a q u e  e s p e c i a l  n o 
evento.

Refira-se que os restau-
rantes aderentes são “Casa 
dos Frangos” (Baltar), “Casa 
do Baixinho” (Paredes), “Co-
zinha da Terra” (Louredo), 
Restaurante “Os Frades” 
(Vilela), Restaurante “O Rei” 

(Paredes), Solar da Brita 
(Louredo) e Tasca do S’Zé 
(Cristelo).

No domínio do aloja-
mento local de “charme”, 
participam na XII Edição dos 
"Fins de Semana Gastronó-
micos” Porto e Norte de 
Portugal, a Casa da Torre 
(Sobrosa) e a Casa de Loure-
do (Louredo).

No mesmo fim de sema-
na, o “Primavera Festival da 
Flor” vai dar colorido à cida-
de de Paredes com um pro-
grama cultural preenchido 
de iniciativas para dar as 
boas vindas à estação do 
ano mais florida. A Casa da 
Cultura de Paredes será o 
cenário escolhido para aco-
lher o “Mercado da Flor”, 
sessões de leitura e poesia, 
um Chá de Camélias e a pro-
va de produtos confeciona-
dos com flores.

 “Teia com Histórias”  
no Grande Colégio de Paredes

Gastronomia e  
flores dão as boas 
vindas à primavera N

ão. Não é mais do 
mesmo. “Mais do 
Mesmo” é uma ex-

posição contemporânea de 
cerâmica da autoria de Ângela 
Oliveira, Conceição Costa e 
Fernando Barbosa que pode-
rá ser visitada e apreciada na 
Casa da Cultura de Paredes 
até 18 de fevereiro. 

Com mais de 20 peças ex-
postas, a apresentação a que 
os autores intitularam de 
“Mais do Mesmo” “reuniu o 
trabalho feito num encontro 
semanal, todas as terças-fei-
ras durante o ano de 2019 e é 
o resultado das nossas expe-
riências no campo da Cerâmi-
ca artística”, explicou Fernan-
do Barbosa, um dos autores 
da obra. 

Os três profissionais e ami-
gos possuem uma forte liga-
ção entre eles, resultante de 
serem membros ativos da As-
sociação Cultura QuadraSol-
tas, sediada no Porto. Ângela 
Oliveira, antiga professora, 
está no mundo da olaria há 
cerca de dois anos. “Com a ce-

râmica confirmei o que já sa-
bia da vida: como a colabora-
ção e a partilha enriquecem e 
elevam tudo aquilo a que nos 
propomos a fazer”. Licenciada 
em Economia, Conceição 
Costa descobriu tarde a pai-
xão pela cerâmica “mas rapi-
damente ficou apanhada”. 
Fernando Barbosa, outrora 
engenheiro civil, declara que a 
sua relação com a arte no 
“princípio foi uma simples 
atração sensual”, posterior-

mente “veio a disciplina da 
procura dos saberes, a desco-
berta do prazer da experimen-
tação, a revolução do pensa-
m e n t o  e  p o r  f i m  a 
oportunidade”. 

Os artistas têm como lema 
contrariar a “usual lengalenga 
que as modas parecem impor 
criando narrativas de ideias e 
conceitos confusos e vazios 
de sentido”, afirmando “a nos-
sa realidade é bem mais sim-
ples e a nossa motivação é lú-

dica” confidenciou o artista 
plástico em declarações ao 
Progresso de Paredes. 

A exposição pode ser visi-
tada de segunda a sexta entre 
as 9h e as 12h30, da parte da 
tarde entre as 14h e as 17h30 
e aos sábados das 10h às 
12h30 e entre as 14h30 e as 
17h. A entrada é gratuita e po-
de ser uma ótima sugestão 
para um final de tarde român-
tico ou um programa de fim-
-de-semana em família. 

“Mais do mesmo”:  
singularidade entre Paredes
EXPOSIÇÃO. A divulgação da “ideia de que a criação artística é acessível a todos e 
tem um enorme poder de transformação das nossas vidas e da nossa sociedade” é a 
principal motivação da obra em exposição na Casa da Cultura.

Rita Sousa   | texto



11Sexta-feira 14 de Fevereiro de 2020  oprogressodePAREDES

OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
Be Flow nasce 
de uma vonta-
d e  d e  t e r  u m 

espaço dedicado a ativida-
des holísticas,  em que o 
equilíbrio entre a ativida-
de física e mental se conse-
guem. Oferecemos uma 
variedade de abordagens 
para se manter mais saudá-
vel do que nunca” explica 
Fátima Cabral ,  A Nossa 
E m p r e s á r i a .  Q u e r e n d o 
proporcionar momentos 
de puro bem-estar, “onde é 
possível sentir-se em casa, 
e onde sente o desejo de 
regressar,  pretendemos 
proporcionar um ambiente 
acolhedor, com boas ener-
gias, e onde sinta que con-
segue deixar os problemas 
do dia-a-dia à porta do es-
p a ç o ”,  r e f e r e  F á t i m a 
Cabral. 

Ainda a dar os primeiros 
passos, o novo e inovador 
estúdio de Paredes combi-
na Yoga, Pilates e Terapias 
A l t e r n a t i v a s .  O  E s p a ç o 
surgiu fruto de um sonho 
de Fátima Cabral. A pro-
prietária, natural do Porto 
e instrutora de Pilates e 
Fitness há mais de 20 anos, 

escolheu a rua D. Rosalina 
Guimarães, na cidade de 
Paredes para aí  instalar 
aquele que considera ser 
“um espaço inovador e inti-
mista, mais relaxado onde 
a s  p e s s o a s  c o n s e g u e m 
conciliar o trabalho de cor-
po e da alma”, revela. 

“Criei um espaço não só 
para mim, mas para quem 
quiser trabalhar aqui, alu-
gando-me o espaço. Atual-
mente, estão aqui a traba-
lhar dois colegas que lecio-
n a m  a s  a u l a s  d e  Yo g a , 
Rosana e Emídio”, declara a 
professora. 

 O espaço de 70 metros 

quadrados, 40m2 são to-
t a l m e n t e  d e d i c a d o s  a o 
treino havendo três possi-
bilidades de aulas. Mat Pi-
lates (de chão) com turmas 
de 12 alunos, no máximo, 
onde são realizados exercí-
cios da sequência desen-
volvida por Joseph Pilates, 

podendo haver utilização 
de acessórios como bolas, 
magic circle e faixa elásti-
ca, yoga funcionando como 
a preparação para a medi-
tação e treino personaliza-
do, em que existe a possibi-
lidade de reservar o estú-
d i o  a p e n a s  p a r a  u m a 
pessoa.  “É indicado para 
alunos que pretendam de-
senvolver valências varia-
das e otimizar o seu tempo 
através da fusão do Treino 
Funcional e Pilates”, afirma 
a instrutora. 

O estúdio contempla 
também um gabinete dedi-
cado às Terapias Alternati-
vas como o Reiki Angelical, 
Cura Reconectiva e Reco-
nexão, Massagem Shiatsu 
e Ayurveda, Acupuntura, 
Psicologia, Constelações 
Familiares e Hipnose.  

Enquanto instrutora de 
Pilates, Fátima Cabral, de-
c l a ra  q u e  a  m o d a l i d a d e 
tem inúmeros benefícios 
“ p r i n c i p a l m e n t e  p a r a 
quem sofre de problemas 
na coluna”. Para além disso, 
o Pilates corrige posturas, 
tonifica o corpo e ensina os 
praticantes a respirar cor-
retamente, algo que Fáti-
m a  c o n s i d e r a  “ m u i t o 
importante”.

Be Flow Studio, porque é possível  
treinar o corpo e a alma 
NOSSOS EMPRESÁRIOS. Espaço abriu a 4 dezembro de 2019 e tem tido um “bom 
feedback por parte dos paredenses”. As aulas podem ser em grupo ou individuais de 
segunda a sexta feira, mediante marcação e sem qualquer restrição de idade. 

Rita Sousa   | texto
A  N o s s a  E m p r e s á r i a 

destaca, ainda, o facto de o 
estúdio situar-se num sítio 
central da cidade e possuir 
boas redes de transporte e 
estacionamento à porta. “O 
facto de ficar bastante per-
to da Estação Ferroviária 
da Paredes faz do Be Flow 
Studio uma alternativa pa-
ra quem sai do trabalho e 
não quer fazer muitos des-
vios para ir treinar. Também 
há uma paragem de auto-
carro muito perto e esta-
cionamento do prédio”, evi-
dencia a profissional. 

O mais recente spot de 
Paredes funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 10 
às 20 horas. Há mensalida-
des entre 30 euros (duas 
vezes por semana em gru-
p o)  e  1 8 0  e u r o s  ( t r e i n o 
personalizado três vezes 
por semana).

Atreva-se a conhecer o 
espaço intimista e a experi-
m e n t a r  u m a  a u l a  t o t a l -
mente gratuita, onde no fi-
nal há tempo para um chá e 
uma troca de ideias, tendo 
em vista o relaxamento 
após a azáfama do dia-a-
-dia. Para se inscrever bas-
ta contactar Fátima Cabral 
através da página de Face-
book do Be Flow Studio.
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M
a i s  d e  3 0 0 
pessoas mar-
c a r a m  p r e -

sença na “Tertúlia: Quando 
for grande quero ser you-
tuber/influencer – a in-
fluência digital, um fenó-
meno em discussão”, que 
serviu para advertir os pre-
sentes para o impacto do 
mundo internáutico na 
saúde física e mental, so-
bretudo dos mais jovens 
bem como abrir horizontes 
aos paredenses sobre esta 
profissão emergente. 

Os termos “youtuber” e 
“influencer” e a dimensão 
que comportam nos mais 
jovens são ainda temas 
desconhecidos pelo gran-
de público. A ação organi-
zada pelo Instituto de De-
senvolvimento contou com 
a presença de dois convida-
dos especiais, Pedro Lopes 
e João Pedro Bernardes, 
dupla de youtubers “Cara 
Coroa”, que ajudaram a 
desmistificar o “mundo dos 
youtubers e influencers”. A 
estes juntou-se Patrícia 
Mendes, pedopsiquiatra. 
Fátima Nunes, psicóloga, 
moderou a reunião. 

A moderadora introdu-
ziu a debate as consequên-
cias associadas ao elevado 
número de horas passadas 
na Internet para os mais 
novos entre elas proble-
mas cervicais, perturba-
ções do sono, perturba-
ções de ansiedade, sono 
agitado, diminuição da 
concentração e da memó-
ria, problemas de hiperati-
vidade e cansaço alertando 
para a necessidade de vigi-
lância por parte dos pais, 
educadores e professores. 

Os youtubers Pedro Lo-
pes e João Bernardes ad-
mitiram “ter sempre” uma 

grande preocupação a ní-
vel da comunicação (verbal 
e não-verbal) aquando da 
gravação e publicação de 
um vídeo, concordando 
com a psicóloga na medida 
em que “tem que haver um 
cuidado por parte dos pais 
sobre aquilo que os filhos 
andam a ver mas este é um 
assunto que deve ser fala-
do não só em casa mas tam-
bém nas escolas e não olhar 
com desdém à influência 
digital porque esta não vai 
desaparecer tão cedo por 
isso é uma conversa que se 
deve começar a ter já por-
que o fenómeno explodiu. 
É essencial que exista uma 
transparência entre o pai e 
o  f i l h o”,  a l e r t o u  J o ã o 
Bernardes.

Patrícia Mendes enten-
de que as redes sociais não 
têm que desaparecer, “têm 
muitas potencialidades, o 
problema está no uso que 
se faz, tal como qualquer 
outra substância que possa 
trazer adição ou mal-estar” 

sublinha. No dizer da pe-
dopsiquiatra é, sim, neces-
sário intervir a nível da pre-
venção, educação e moni-
torização das ações dos 
jovens através de progra-
mas de controlo parental 
em que são os pais que esti-
pulam o tempo e o tipo de 
conteúdo a que a criança 
pode ter acesso.

João Bernardes referiu 
um outro lado negro das 
redes sociais: o ódio espa-
lhado” nos comentários 
feitos pelos mais novos nos 
canais dos criadores de 
conteúdo. O youtuber aler-
ta para a necessidade de os 
p r o g e n i t o r e s  e s t a r e m 
atentos, ao que os filhos 
“escrevem, como escrevem 
e para quem escrevem”. A 
pedopsiquiatra, aliás, re-
forçou as preocupações de 
João, ao acrescentar ser 
essencial os pais darem o 
e x e m p l o .  “ O s  m i ú d o s 
aprendem muito por imita-
ção de comportamento e 
não pelo que lhes é dito, 

portanto se nós não temos 
uma postura correta nas 
redes sociais é difícil exigir-
mos isso aos nossos filhos”, 
atirou Patrícia Mendes 

Da plateia surgiu a preo-
cupação “por não ter sido 
discutido a falta de conhe-
cimento dos pais, mostran-
do a emergência de existir 
uma formação dos proge-
nitores com palestras fei-
tas pelos professores”. 

Ao lado, também na pla-
teia, uma docente presente 
admitiu o problema porque 
como reconheceu “os adul-
tos não têm elasticidade 
mental para acompanhar  
a evolução tecnológica”, 
mas tratou de contextuali-
zar o atual momento da 
classe professoral, “cada 
vez mais envelhecida”: 
“não passem para nós essa 
responsabilidade, vocês, 
youtubers, sim chegam 
mais facilmente aos jovens; 
vocês sim, deviam ter um 
serviço público e social pe-
rante os jovens”, disse a 

professora dirigindo-se à 
dupla Cara Coroa.

Mesmo a fechar a con-
versa Patrícia Mendes con-
cluiu que “a tecnologia e as 
redes sociais não são o pro-
blema mas sim o uso que 
fazemos dela”, ao qual João 
acrescentou que é neces-
sária a cooperação entre 
pais, filhos, professores e 
criadores de conteúdo de 
modo a que todas as partes 
tenham conhecimento das 
potencialidades e dos peri-
gos da plataforma “sempre 
com transparência”.

A atuação da Academia 
de Música do Vale do Sousa 
terminou o segundo e últi-
mo dia das IV Jornadas do 
Movimento de Saúde de 
Paredes. 

Pedro e João:
os dois lados 
da mesma moeda 
Pedro Lopes tem 29 

anos e é licenciado em Di-
reito e Pós Graduado em 
Direito Fiscal e Direito No-

tarial trabalhando atual-
mente como Consultor Ju-
rídico. Viu na criação de um 
canal de Youtube uma for-
ma de regular as emoções. 
“Toda a minha vida levei 
para um caminho académi-
co bastante exigente a ní-
vel de estudo e sentia uma 
grande falha a nível criativo 
ao ponto de me desregular 
emocionalmente”, afirmou 
o jovem. Admitiu que no 
início foi um pouco difícil 
porque “Direito é uma área 
muito conservadora, não é 
uma área em que as pes-
soas estejam habituadas a 
ver emergir um youtuber”.

A “outra face da moeda”, 
João Pedro Fernandes se-
guiu um percurso bastante 
diferente estando sempre 
ligado à área artística, che-
gando a fazer parte do 
elenco principal da última 
temporada da série juvenil 
Morangos com Açúcar. Li-
c e n c i a d o  e  m e s t r e  e m 
Marketing, João Pedro 
Fernandes está no segundo 
ano de doutoramento e é 
também Professor Univer-
sitário de Marketing expli-
cou que o projeto “Cara 
Coroa” surgiu aquando de 
uma conversa com o par-
ceiro sobre “a ideia de gos-
tar muito do mundo televi-

Influência digital, um mundo de riscos e   oportunidades onde a reeducação  
é a palavra de ordem
INTERNET. Casa da Cultura de Paredes acolheu Tertúlia sobre a influência digital. Os youtubers Cara Coroa meteram bedelho numa conversa que deu destaque ao impacto da influência digital, os perigos e métodos de prevenção

Rita Sousa   | texto
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Influência digital, um mundo de riscos e   oportunidades onde a reeducação  
é a palavra de ordem
INTERNET. Casa da Cultura de Paredes acolheu Tertúlia sobre a influência digital. Os youtubers Cara Coroa meteram bedelho numa conversa que deu destaque ao impacto da influência digital, os perigos e métodos de prevenção

sivo e de comunicar e dei-
xar de estar à espera do 
telefonema do meu agente 
para arranjar um trabalho 
para a televisão e criar eu a 
minha própria oportunida-
de, criar o meu próprio ca-
nal”, explicou João em con-
versa com o Progresso de 
Paredes. 

O consultor jurídico 
destacou que a principal 
desvantagem é o tempo a 
ser aplicado para atingir 
determinados resultados e 
o investimento em mate-
rial e cenários para os ví-
deos. Em contrapartida 
destaca que a profissão de 
influencer é bastante ren-
tável, declarando que “as 
pessoas não têm noção do 
quanto uma marca paga 
por apenas um post que 
pouco trabalho dá. O retor-
no é muito grande.”

O conteúdo do canal 
protagonizado pelos you-
tubers Pedro e João é, es-
sencialmente, de cariz fa-
miliar, educativo e interati-
vo.  São recorrentes os 
vídeos de quiz abordando 
temas históricos, matemá-
ticos e geográficos passan-
do por vídeos relacionados 
com moda e viagens, reple-
tos de dicas e relatos pes-
soais. De igual forma, os 

subscritores são muitas 
vezes chamados a partici-
par de forma interativa no 
conteúdo criado através 
 d e  u m a  a p l i c a ç ã o  q u e  
pode ser instalada no tele-
m óve l ,  no tablet ou no 
computador.

IV Jornadas do 
Movimento de 
Saúde Paredes
 “Tentamos sempre aliar 

a saúde e a educação, uma 
vez que esta ação é credita-
da para professores pelo 
centro de formação”, é des-
ta forma que Fátima Nu-
nes, Diretora Técnica do 
Instituto de Desenvolvi-
mento, contextualiza as 
jornadas levadas a cabo 
por esta Instituição de ca-
riz privado sediada em Pa-
redes, que tem por objeto 
dar respostas especializa-
das e integradas na área do 
Desenvolvimento e Saúde 
Mental.

A responsável admite 
ter recebido um bom fee-
dback por parte dos parti-
cipantes durante os dois 
dias do evento.

As Jornadas tiveram em 
discussão temas como a 
“Neuroreabilitação: Pre-
venção das Doenças Neu-
rodegenerativas”, trazido 
por Sónia Teixeira, psicólo-
ga clínica e neuropsicóloga, 

“Doenças Autoimunes”, 
por Carlos Carneiro, médi-
co e Coordenador da Con-
sulta de Doenças Autoimu-
nes do Hospital Particular 
do Algarve; a “Disfunção 
Sexual”, por Nádia Mendes, 
fisioterapeuta e “Mindful-
ness”, pela psicóloga clíni-

ca, Cecília Santos. Ana Fa-
zenda, Coordenadora da 
Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, apre-
sentou o tema “Mediação: 
Escola, Família e CPCJ” e 
Sandrina Machado, psicó-
loga, e Lídia Estevez Men-
des, professora, com a pa-
lestra “Estratégias positi-
vas na gestão da sala de 
aula”.

O evento encerrou com 
a tertúlia  “Quando for 
grande quero ser youtu-
ber/influencer - a influên-

cia digital, um fenómeno 
em discussão”.

Jornadas aos olhos
de uma candidata
a professora 
Filipa Teixeira, aluna de 

Mestrado em Ensino do 1º 
Ciclo do Ensino Básico e de 
Matemática e Ciências Na-
turais no 2º Ciclo do Ensino 
Básico na Escola Superior 
de Educação, no Porto, 
realçou o facto do teste-
munho dos youtubers dei-
xado na tertúlia “foi funda-
mental” para se compreen-
der que é necessária uma 
monitorização por parte 
de todos os envolvidos na 
ação, “isto é, pelo YouTube, 
pelos criadores de conteú-
do, pelos pais e claro pelo 
meio escolar”. Contudo, 
salienta que a docência “é 
uma profissão que já carre-
ga várias e diversas res-
ponsabilidades e penso 
que é um “abuso” de poder 
por parte do professor 
“coscuvilhar” o telemóvel 
ou tablet do aluno. Até 
porque são considerados 
objetos de cariz pessoal.” 

Salienta também que 
são os pais que devem ter 
um papel primordial na 
educação do filho ao dar o 
exemplo bem como deve 
existir uma comunicação 
entre pai e filho. 

Saber Mais

Influencer -  Alguém que consegue influenciar ou-

tras pessoas, seja para comprar determinado pro-

duto, assumir alguma postura ou refletir sobre 

assuntos específicos. Ou seja, ele é um formador 

de opinião que usa os canais de comunicação para 

transmitir o que pensa, o que faz e o que sabe para 

o seu público.

Youtuber - Profissão com remunerações variáveis 

dependente do número de visualizações dos ví-

deos às quais podem acrescer extras decorrentes 

da publicidade. Cada youtuber tem uma “tabela 

de preços” que varia consoante o número de 

subscritores do canal.
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 No passado dia 1 de Fe-
vereiro,  o auditório  Balta-
rarte encheu para assistir 
aos diferentes grupos que 
atuaram e mostraram as 
suas evidentes qualidades. 
Com estilos e característi-
cas bem diferentes, os gru-
pos souberam agarrar o pú-
blico que se mostrou parti-
cipativo e cooperante. Foi 

mais um grande momento 
cultural que aconteceu em 
Baltar. A Associação Clube 
de Jazz está de parabéns pe-
la iniciativa e pela excelente 
organização em parceria 
com a Junta de Freguesia 
que proporcionou todas as 
condições para o sucesso do 
evento. Parabéns e obriga-
do aos grupos participantes: 
Universidade Sénior Rotary 
de Paredes; Grupo de Janei-
ras de Parada de Todeia ; 
Rancho Folclórico de Vilari-
nho de Cima ( Gandra); Ran-
cho folclórico de Cristelo e 
Associação Clube Jazz de 
Baltar.

    BALTAR

V Encontro de Janeiras foi um grande sucesso

FAUSTINO 
 SOUSA

O Colégio Casa Mãe celebrou um pro-

tocolo institucional com os Bombeiros 

Voluntários de Baltar. Esta parceria inte-

gra o Projeto Valores do 6.º ano, que este 

ano apresenta duas novidades: o Projeto 

"Kids save lives”, que envolverá todos os 

alunos do 2.º ciclo ao ensino secundário, 

ao longo do 2.º e 3.º períodos, dotando-os 

de conhecimentos e competências sobre 

os processos de reanimação cardíaca; a 

campanha para a aquisição de equipa-

mento de desfibrilhação para uma ambu-

lância da corporação de Baltar, na qual o 

Colégio Casa Mãe participará.

No próximo dia 29 de Feverei-
ro, pelas 21h30, no salão Baltarar-
te, a Associação Clube Jazz de 
Baltar vai apresentar mais um es-
pectáculo inserido no programa “ 
Paredes no Palco”.  As Madalenas 
Calçadas e os Irmãos das Sandali-
nhas do Pescador, levam a cabo 

uma récita de homenagem a Al-
meida Garrett, um grande nome 
do Teatro português. Entre cultu-
ra, música, coreografias, momen-
tos teatrais, peripécias e muito 
humor, é garantida a satisfação de 
qualquer espectador que assista a 
este espetáculo. Palavra da Madre 

Ribalta, Madre Superiora e guia 
espiritual do Convento das Ma-
dalenas Calçadas!

Ficha técnica: Texto: "Com 
Garrett no Coração", de Fernando 
Gomes; Adaptação e Encenação: 
Ana Perfeito; Assistência de Ence-
nação: Cidália Pereira; Interpreta-

ção: Ana Paula Reis, Beatriz Rami-
ro, Bruno Barros, Bruno Costa, 
Cidália Pereira, Danny Pereira, 
Didinho Pereira, Gabriela Pedro, 
Inês Rodrigues, João Gomes, Lu-
ciana Silva, Luís Cruz, Mariana Vi-
lela Vieira, Miguel Pereira, Rosita 
do Lino, Sensinha da Mansa, Zé 
Maria Pereira; Seleção Musical: 
Fernando Gomes;Apoio Vocal: 
Mário Sá;Operação de Luz e Som: 
Querubim Moreira; Cenografia e 
Adereços: Associação Clube Jazz 
de Baltar; Construção Cenográfi-
ca: Zé Maria Pereira; Guarda-rou-
pa: Associação Clube Jazz de Bal-
tar; Design do Cartaz: Bruno Bar-
ros. Agradecimentos: Município 
de Paredes, Junta de Freguesia de 
Baltar, Todos os familiares e ami-
gos que colaboraram na constru-
ção e transporte do cenário, guar-
da-roupa e adereço.

Colégio Casa Mãe 
assinou protocolo 
com os Bombeiros 
Voluntários  
de Baltar

Garrett - Um musical no Convento
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Carnaval em Bitarães

Andebol Promov  
participou no Final Four

Iniciaram-se as obras 
para o novo Centro de dia 
da Casa do Povo de Bita-
rães. Este Centro vai ficar 
na antiga escola onde os 
idosos podem permane-
cer todo o dia e fazer as 

suas refeições. Irá haver 
t a m b é m  a p o i o 
domiciliário. 

Este projeto é benéfico 
para os doentes e acama-
dos que tenham dificulda-
de em se movimentar.  

Um tubo de água reben-
tou esta tarde de segunda-
-feira, dia 10 de fevereiro, 
no Centro Escolar de Cete. 
Inicialmente, o alerta foi 
dado para um incêndio ten-
do em conta o  vapor de 
água que saia do tubo que 
rebentou, mas não passou 

de falso alarme. A caldeira 
d a  á g u a  n ã o  d i s p a r o u  o 
aquecimento e fez com que 
o tubo acabasse por reben-
tar. Os alunos não foram 
evacuados tendo em conta 
que já se encontravam em 
aulas, dentro das salas, e 
longe da ocorrência.

No próximo dia 25, dia 
de carnaval, como é costu-
me, esta freguesia vai sair 
à rua com mais um cortejo 
carnavalesco. Haverá car-
ros alegóricos, gente mas-
carada e as meninas do 
samba. Vai ser uma tarde 

divertida. Por isso apareça 
para ter uma tarde onde 
vai reinar a alegria e boa 
disposição. O cortejo sai 
da urbanização da Mó em 
d i r e ç ã o  a o  l a r g o  d o s 
Chãos, pelas 14 horas. 
Contamos consigo.

A Final Four do Campeona-
to Regional de Juvenis Masculi-
nos da 1ª Divisão, prova de An-
debol, foi disputada a 7 a 9 de 
fevereiro, no Pavilhão Rota dos 
Móveis.  O Padroense FC sa-
grou-se campeão, numa com-

petição que juntou em prova o 
AC Lusitanos, o CDC Santana e 
o SVR Benfica.  A cerimónia de 
entrega de prémios contou 
com a presença do Vereador do 
Desporto, Paulo Silva, pelo Vi-
ce-Presidente da Associação 

de Andebol do Porto, Altino 
Moreira, e pelo Diretor da Pro-
mov Rebordosa Andebol, Hél-

der Carneiro, entidades res-
ponsáveis pela organização do 
evento desportivo.

    BITARÃES 

Escola Primária   
- plano centenário

    CÊTE 

Tubo de caldeira 
rebenta em escola 

Considerando que o res-
tauro e cobertura do Nicho 
do Alardo era uma velha as-
piração das pessoas daquele 
local. Cientes da importância 
que esta obra representava 
para as pessoas em geral e as 
mais idosas em particular, a 

Junta de Freguesia decidiu 
mandar elaborar um projeto 
de Requalificação do espaço. 
Com este projeto a Junta de 
Freguesia de Rebordosa va-
lorizou este espaço preten-
de ser um “local de culto para 
a população católica” e já era 
“um anseio antigo”.

O nicho do Alardo será 
“um espaço iluminado com 
uma cobertura”; o espaço en-
volvente permitiu a “regene-
ração urbanística” num “es-
paço novo e acolhedor”.

    REBORDOSA

Requalificação do Nicho  do Alardo

PAULO 
PINHEIRO
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados
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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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A
n d r é  B a r b o s a , 
conquistou o se-
gundo lugar no 

26º Open Internacional de 
Karaté Vila das Aves decorri-
do nos dias 18 e 19 de janeiro, 
em Santo Tirso.

Esta não foi a única vez em 
que o atleta trouxe troféus 
para casa, a nível internacio-
nal. No Open Valle de Piéla-
gos ficou em segundo lugar e 
no Open Galaico-Duriense 
arrecadou um merecido ter-
ceiro lugar.

O atleta representa a Sho-
tokan Associação Karaté de 
Paredes e destacou-se na ca-
tegoria Kumite sub21-67kg, 
onde começou a competir 
aos 14 anos. Mas foi aos cinco 
anos que começou a praticar 
Karaté, e, rapidamente, se 
apaixonou pela modalidade, 
graças à influência do pai, Nu-
no Barbosa. “Ao início não 
gostava muito porque na al-
tura preferia o futebol, mas 
quando entrei pela primeira 
vez numa competição, a mi-
nha ideia mudou e deixei o 
futebol para continuar com o 
Karaté”, revela o jovem. 

 “O meu pai tem um papel 
de destaque na minha vida. 
Para além de exercer o papel 
de pai, é o meu treinador”, diz 

o jovem da Sobreira. André 
não esconde o “orgulho” pe-
los resultados que tem obti-
do” “dentro ou fora do país”. 
Treina quatro dias por sema-
na, cerca de 1h30 para se pre-
parar para as provas. Porém 
quando a competição aperta, 
o grau de exigência do treina-
dor aumenta. “Ele é bastante 
exigente comigo. Em época 
de competição os quatros 
treinos para ele não chegam, 
e então costumamos fazer 
treinos em casa”, assume.

O jovem de 18 anos “ado-
rava” que “o futuro passasse 
pelo Karaté”, mas diz ter no-
ção das dificuldades de viver 
da modalidade que pratica. 
“Em Portugal são poucos os 
que o conseguem fazer”, 
admite.  

A próxima prova onde o 
jovem paredense vai compe-
tir será o Campeonato Nacio-
nal de Seniores que ocorre já 
no próximo dia 22 de feverei-
ro, em Campanhã. 

Karateca paredense conquista 
lugar em pódio internacional
MODALIDADES. André Barbosa destacou-se na categoria Kumite sub21-67kg. O pai é quem treina o atleta 
da vila da Sobreira.

Rita Sousa   | texto
A Trail Team BIFASE, 

de Paredes, sagrou-se 
Campeã Nacional de Ul-
tra Trail (55Km), no pas-
sado fim de semana, em 
Miranda do Corvo.

Foi no Trilho dos Abu-
tres, mítica prova nacio-
nal,  que se disputou o 
campeonato nacional 
individual e por equipas 
desta especialidade. 

A nível individual, ao 
Km 25, o atleta André 
Rodrigues, já estava des-
tacado na frente da cor-
rida com três minutos de 
avanço sobre o segundo 
classificado, acabando 
por vencer com larga 
margem. 

Em relação à compe-
t i ç ã o  c o l e t i v a  a  Tra i l 
Team BIFASE conseguiu 
que o conjunto dos seus 
três primeiros atletas 
c o r t a s s e m  a  l i n h a  d e 
chegada com os da fren-
t e ,  ve n c e n d o  a s s i m  a 
prova por Equipas e sa-
grando-se, assim, cam-
peã nacional de Ultra 
Trail numa das mais difí-
ceis provas Nacionais. 
João Cruz, 3º classifica-
do, Nuno Silva, 4º classi-
ficado e Leonel Cunha, 
em 8º somaram os pon-
tos necessários para a 
vitória.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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AGENDA
CULTURAL  
DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  FEV'20

FUNDAÇÃO ALORD
AUDITÓRIO
De 3 a 29 fev 
Exposição | Do teatro à Pintura | 
Fernando Moreira
29 fev | 21h30
Teatro | O Potencial Feminino | As-
tro Fingido – Associação Cultural

BIBLIOTECA 
Escritor do Mês | María Dueñas
18, 20 e 27 fev | 10h30 
Ateliê de Olaria | Mestre oleira 
Maria Fernanda Braga

O Leituras Sugere…
Temas infantojuvenis | Astérix – a 
filha de Vercingétorix | Jean-Yves 
Ferri Didier Conrad

COOPERAÇÃO 
19 fev|14h30
Artes manuais | Suporte em feltro
26 fev|14h30
Artes manuais | Flor em papel de 
seda

PAREDES
31 jan a 29 fev
Casa da Cultura de Paredes | Ex-
posição de Pintura e Fotografia | 
Marco Moreira
03 a 27 de fev
Biblioteca Municipal de Paredes | 
Exposição "Rota do Românico. 
Uma Experiência fundada na His-
tória" | António Silva
15 fev | 21h30
Casa da Cultura | Concerto Piano 
dedicado ao Amor| Nuno Ventura 
de Sousa
Até 18 fev 
Casa da Cultura | Exposição Mais 
do Mesmo | Coletiva de
Ângela Oliveira, Conceição Costa 
e Fernando Barbosa
21 fev
Desfile de Carnaval | Câmara Mu-
nicipal de Paredes
7, 14 e 28 fev | 17h30-19h
Centro de Informação da Rota do 
Românico de Paredes | "À Desco-
berta da Nyckelharpa"
29 fev | 15h30
Biblioteca Municipal de Paredes | 
“Música com Bebés & Papás” | Tru-
pe “Sons em Cenas”
29 fev | 21h30
Casa da Cultura | Noite de Fados | 
Grupo de Fados Xaile & Capas Va-
le do Sousa

SOBREIRA
16 fev
10º Raid | Bttombos
21, 22 e 23 fev
Alameda de S. Pedro |Papas na So-
breira | Evento Solidário 

LORDELO
23 fev | 14h00
Desfile de Carnaval | Associação 
Lordelo Lazer 
27 fev
Pavilhão Rota dos Móveis| 2.ª Edi-
ção Liga Boccia Sénior

BALTAR
29 fev | 21h30
Baltararte | Teatro “Garrett - Um 
musical no Convento”| Associação 
Clube Jazz de Baltar

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

A FAMÍLIA SOGLIANO
AUTOR: 

SVEVA CASATI MODIGNANI

É um fim de dia de maio quando na residência sete-
centista da família Sogliano, toca o telefone. A família 
está reunida para o jantar: Orsola, mulher de Edoardo, 
os cinco filhos do casal, a sogra, Margherita, e as suas 
duas filhas. Estão todos à espera de Edoardo. É Orsola 
quem atende, e toma conhecimento, através da voz 
formal de um polícia, da morte do marido num acidente 
de automóvel. O golpe é tremendo: trinta anos de amor 
despedaçados num instante. Mas Orsola não pode sa-
ber que aquela mágoa avassaladora se vai transformar 
em breve numa dor ainda mais profunda, no momento 
em que descobre uma série de fotografias recentes do 
marido na companhia de um bonito rapazinho de olhos 
amendoados, que assina: «O teu filho Steve».

A partir deste início fulgurante, Sveva conta-nos a 
história daquela família ligada à indústria do coral nos 
últimos dois séculos. A história de Orsola - uma mulher 
livre e independente de Milão; de Edoardo - o herdeiro 
da mais importante família do coral de Torre del Greco, 
mas também a história de Margherita - uma mulher do 
sul, orgulhosa e de coração generoso.

Uma vez mais, Sveva Casati Modignani envolve o 
leitor numa história apaixonante de uma grande famí-
lia, entre amores, luzes e sombras, alegrias e sofrimen-
tos, sucessos e falhanços, tendo como pano de fundo 
um ambiente tão insólito quanto fascinante e pouco 
conhecido: o mundo do coral, essa matéria-prima que 
nos encanta há milhares de anos.O 

a u d i t ó r i o  d a 
F u n d a ç ã o  A 
Lord,  no dia 8 

de fevereiro, foi palco para 
a encenação da peça de tea-
tro "O Espantalho Teso".

O espetáculo, que teve 
entrada livre, foi represen-
tado pelo Grupo Cultural e 

Recreativo de Lordelo "Os 
Expansivos" e inseriu-se no 
programa Paredes no Pal-
co, iniciativa do município 
que visa apoiar a produção 
teatral local.

"O  E s p a n t a l h o  Te s o" 
conta a estória de um cam-
po de girassóis muito cobi-

çado onde algumas situa-
ções estranhas acontecem 
devido a um simples espan-
talho. “Pobre daquele que 
passar pela palha e for alvo 
do "Galandum Galandeia" e 
olhem que nem o padre irá 
escapar”, pode ler-se na si-
nopse da peça.

"O Espantalho Teso" 
n´ALORD

O seu jornal

Quinzenalmente  com  toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

PUB
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Elogio merecido à 
Republica Popular da China

P
ode parecer algo 
insólito. Pode ser 
até politicamente 

incorrecto. Mas julgo ser 
n e c e s s á r i o  e  j u s t o 
fazê-lo. 
A República Popular da 
China tem agido de for-
ma muito responsável e 
positiva no surto do cha-
mado “coronovírus” sur-
gido em dezembro na 
r e g i ã o  c h i n e s a  d e 
Wuhan. Muitos já o re-
conheceram, implícita 
ou explicitamente, tal 
como fez a Organização 
Mundial de Saúde. 
O país tornou-se exem-
plar por muitos motivos. 
Saliento a capacidade de 
liderança e compromis-
so político verificado ao 
mais alto nível do gover-
no chinês, a transparên-
cia total e os esforços 
feitos para identificar, 
investigar e delimitar a 
disseminação do surto.
 Sublinho como pontos 
significativos a transmis-
são da sequência genéti-
ca colocando os outros 
países na primeira linha 
da investigação e desen-
volvimento de tecnolo-
gias de diagnóstico do 
vírus para se poderem 
defender. 
É também impressio-
nante a determinação de 
mobilizar extraordiná-
rios recursos em tempo 
útil para conter o surto e 
tratar os infetados. A 
medicina e outros secto-
res variados de especia-
lidade estão dando boa 
prova, de humanidade e 
eficácia. A construção 
urgente de hospitais 
constitui uma prova im-
pressionante de capaci-
dade de resposta do go-
verno chinês. O recente 

desenvolvimento eco-
nómico e tecnológico 
chinês foi posto ao servi-
ço do País e da comuni-
dade internacional. Sem 
reservas ou condições. 
Há na altura em que es-
crevo mais de 800 mor-
tes e 37 mil infetados 
diagnosticados. É uma 
realidade impressionan-
te. Estamos perante uma 
emergência e uma pro-
vável pandemia a nível 
mundial. As radicais me-
didas de quarentena no 
epicentro do surto não 
deixam de ser perturba-
doras numa perspectiva 
global. Há uma margem 
de incerteza ainda pou-
co tranquilizadora. Mas 
julgo necessário refor-
çar a ideia de que muitos 
de grandioso se está fa-
zendo. E ainda bem.
Surgiram infelizmente 

sinais de racismo anti-
-chinês e de arrogância 
neocolonial. A China foi 
apresentado como ber-
ço da tirania e do arbí-
trio. Alguns países só se 
preocupam com os seus 
nacionais. Há quem só se 
preocupe com patentes 
médicas e nos rendimen-
tos associados. Quando 
milhões sofrem e se sa-
crificam, há alguns idio-
tas que julgam poder 
o b t e r  g a n h o s 
momentâneos. 
Alguns não perdoam à 
China uma via de desen-
volvimento próprio, um 
presente de acordo com 
uma História Milenar, 
um País unido com dois 
sistemas, um Partido 
Comunista liderante. 
Contra a corrente, a mi-
n h a  s o l i d a r i e d a d e  e 
elogio. 

É 
fácil compreender porque ra-
zão se deve insistir na educa-
ção da população, o melhor 

que puder ser. Isso pode servir para 
que todos intervenham ao longo da 
má governação, exigindo aquilo que é 
necessário e o que foi prometido e 
nunca é cumprido. A população tem 
de estar sempre alerta e exigir que os 
políticos cumpram aquilo que prome-
teram nas suas campanhas eleitorais 
e que nunca cumpriram.
Os ordenados absolutamente imo-
rais e inadmissíveis que muitos gesto-
res têm, não são razoáveis. Cada par-
tido mais dominante, coloca no go-
verno os «boys» que lhe interessa. É 

verdade que isso acontece com a co-
laboração dos eleitores que os man-
dataram para isso. Mas se os eleitores 
fossem mais instruídos não se deixa-
riam enganar tão facilmente como os 
menos instruídos, a não ser que sejam 
de memória «curta». Como é que num 
país como o nosso, à beira da miséria, 
os gestores podem ganhar mais do 
que os dirigentes nacionais e estran-
geiros, especialmente os dos países 
mais industrializados do mundo? Co-
mo são escolhidos esses gestores?
Os Deputados, os Ministérios e as Se-
cretarias de Estado abundam, em 
substituição de Parlamentos e Go-
vernos mais reduzidos com simples 
Directores-Gerais que existiam anti-
gamente. Quanto ganham e que mor-
domias têm todos esses «boys» do 
Estado? Para que servem a não ser 
para distribuir favores? Que rendi-
mento dão ao contribuinte que os 
sustenta à custa da sua magra refor-
ma que nem chega para a bucha que 
deixa de comer?

A incongruência dos políticos

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

T
odos sabemos do alinhamento da 
governação do país com a câmara 
socialista de Paredes e por aí tam-

bém se percebe a sintonia nos meios e 
nos modos de governar, fundamental-
mente num aproveitar o sabor da onda 
distribuindo alguma simpatia e algumas 
larachas (que Costa bem sabe aplicar) e 
cavalgando sobre uma oposição que de-
m o r a  a  u n i r - s e ,  o r g a n i z a r - s e  e 
preparar-se. 
Num período em que a economia europeia 
vive, ainda, um dinamismo assente em ino-
vação e tecnologia, muitos benefícios po-
deriam advir para os Paredenses se uma 
parceria criativa fosse realizada para per-
mitir a correção de trajetória do concelho 
para o reforço da economia industrializa-
da e produtora. Muito ganharíamos com 
ideias e alterações no comércio de Paredes 
trazendo o dinamismo e centralidade à ci-
dade sede do concelho, numa política de 

gestão do território em consonância com o 
investimento privado e devido licencia-
mento industrial célere. Benefícios evi-
dentes traria a transformação da floresta 
(para evitar os incêndios florestais e as al-
terações climáticas, na adequada gestão 
dos matos e no combate às acácias e a re-
conversão de povoados de eucalipto). Já 
no desenvolvimento da habitação de qua-
lidade ou de residências universitárias 
com ligação direta à área metropolitana do 
Porto, permitiríamos a fixação do investi-
mento e do emprego no concelho, que tan-
tas mais-valias nos poderia trazer. 
Seria realmente natural que a sintonia e os 
alinhamentos socialistas de Paredes e do 
país se pudessem conjugar no sentido po-
sitivo e com uma lógica de criar dinâmicas 
de crescimento e de benefício para os Pa-
redenses. Traria também alguma paz 
àqueles que aguardam em expectativa a 
mudança, àqueles que ainda se lembram 
dos finais dos últimos anos do CDS da Câ-
mara ou mais recentemente dos finais dos 
24 anos do PSD, que foram justamente há 
3 anos atrás e agora já parece que lá vai um 
longo tempo em que tudo ficou igual e on-
de o futuro se vislumbra cinzento outra 
vez. O certo é que, a seguir ao estado de 
graça, acabou-se a expectativa de mudan-
ça, mas ela tinha de acontecer! Isto é ver-
dade para o panorama local (no concelho), 
e nacional…

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Os Galãs de Paredes

mariocamilomota@gmail.com
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A incongruência dos políticos São “boys” a mais, todos esses Depu-
tados, Gestores, Diretores e Presi-
dentes das inúmeras «Empresas» que 
começaram a abundar nos últimos 
anos. Essas empresas dão prejuízos 
que se cobrem com o aval ou os di-
nheiros do Estado, isto é, do contri-
buinte. Entretanto, os seus compe-
tentes e insubstituíveis gestores ga-
nham prémios anuais para além dos 
esbanjamentos que são feitos com os 
seus ordenados e com as benesses 
que lhes são atribuídas.
Aumentaram os desperdícios e tudo 
o que deveria ser evitado para melho-
rarmos a nossa economia foi relegado 
a favor do avolumar do endividamen-
to, cada vez mais vultuoso. Se estáva-
mos endividados, passámos a ficar 
enterrados numa dívida cada vez 

maior com os desperdícios que foram 
feitos. 
Parece que tudo isto é fado, o nosso. 
Por este motivo, digo que qualquer 
governo que se preze de ser minima-
mente honesto deve fomentar a ins-
trução geral, melhorar o nível de saú-
de, aumentar a produtividade de país 
tornando-o capaz de exportar, pro-
porcionar aos trabalhadores um or-
denado mínimo aceitável para que 
possa fazer as suas despesas que se 
reproduzirão em benefício das em-
presas nacionais e moralizar o sector 
do Estado tornando-o mais ágil, des-
burocratizado, rápido, menos dispen-
dioso e capaz de servir verdadeira-
mente o público.
Mas não deve nunca esbanjar incon-
gruentemente a riqueza nacional.

psilvaparedes@gmail.com

Valorizar o esforço dos  
nossos alunos
Por

PAULO
SILVA
Professor

passarão a beneficiar des-

tas bolsas vinte e três alu-

nos do ensino superior.

A componente social não 

foi esquecida, e tal como 

no ano passado em que 

pela primeira vez, reforça-

mos o valor a atribuir aos 

jovens que frequentam o 

ensino superior e que de-

sempenham a nobre fun-

ção de Bombeiro Voluntá-

rio ou de Socorrista da 

Cruz Vermelha, voltamos 

a fazê-lo. Aumentamos, 

também o número de bol-

sas a atribuir a estes jo-

vens e aos filhos de opera-

cionais dos bombeiros e 

da cruz vermelha (esta 

medida só se aplica às de-

legações do concelho de 

Paredes).

Podem candidatar-se à 

atribuição das bolsas de 

estudo os alunos residen-

tes no Concelho de Pare-

des, matriculados no ensi-

no secundário do ensino 

público (10º, 11º, e 12º 

anos), ou em qualquer ano 

de curso superior univer-

sitário ou politécnico, que 

confiram o grau de licen-

ciatura ou licenciatura 

com mestrado integrado 

(cursos que comprovada-

mente funcionem em re-

gime de ciclo de estudo 

integrado conducente ao 

grau de mestre), e que 

preencham os requisitos 

e s t a b e l e c i d o s  n e s t e 

regulamento.

No ensino superior, os 

candidatos a bolseiros, os 

já detentores de licencia-

tura, mestrado integrado 

ou curso equivalente, não 

são considerados.

Não serão consideradas 

para efeito de atribuição 

de bolsa os alunos que se 

encontrem a frequentar 

cursos de ensino pós-se-

cundário não superior.

A candidatura será apre-

sentada pelo aluno, salvo 

nos casos de menoridade, 

que será requerida pelo 

e n c a r r e g a d o  d e 

educação.

O objetivo desta iniciativa 

é o de premiar o esforço 

dos alunos de Paredes, e o 

apoio dado pelos pais des-

tes alunos, na caminhada 

de sucesso que estes vão 

realizando ao longo do 

seu percurso escolar.

O 
Município irá 

t a l  c o m o  e m 

anos anterio-

res, atribuir bolsas de 

estudo a alunos do ensi-

no secundário, superior 

e pela primeira vez aos 

alunos dos cursos supe-

riores tecnológicos.

As candidaturas devem 

ser efetuadas entre o dia 

03 de fevereiro e 13 de 

março de 2020, e podem 

ser formalizadas através 

dos serviços online ou no 

Balcão Único de Atendi-

mento ao Munícipe no 

e d i f í c i o  d a  C â m a r a 

Municipal.

Desde o início do manda-

to que temos vindo a au-

mentar, quer o número 

de bolsas a atribuir bem 

como o valor das mes-

mas. Aumentamos para 

vinte o número de bolsas 

a atribuir em cada um 

dos anos do ensino se-

cundário (10º, 11º e 12º 

anos), e aumentamos 

para 175 euros o valor 

que cada um destes alu-

nos vai receber.

 Este ano, e pela primeira 

vez vamos também con-

templar os alunos que 

frequentam o ensino 

técnico superior profis-

sional público e privado.

Ao longo destes anos te-

mos também vindo a au-

mentar o número de bol-

seiros do ensino supe-

rior, seja ele público ou 

privado, e ainda este ano 

Os Galãs de Paredes Não se veem medidas na política ambien-
tal onde se protelam soluções para a polui-
ção do Rio Sousa, para resolução do mas-
sacre ambiental que vive Lordelo à custa 
do esgoto a céu aberto em que se transfor-
mou o Rio Ferreira ou até para o sanea-
mento das freguesias de Gandra, Recarei, 
Aguiar de Sousa, Sobreira, Cete e Parada 
de Todeia. Não há uma estratégia, nem da 
autarquia (que não reclama), nem do Go-
verno, que a deveria ter!
Não se sente e nem se vê uma logica racio-
nal de Proteção Civil que vise a aposta na 
reconversão da floresta com o desafio aos 
proprietários, apostando numa floresta 
mais sustentável e com menor risco de in-
cêndio, tal como não se vê uma política de 
organização das corporações de Bombei-
ros em função da extensão do território ou 
ainda a dinamização das fontes de receitas 
que permitam o garante da atualização 
dos meios dos Soldados da Paz. Pelo con-
trário, parece que não há uma ideia para a 
floresta senão penalizar quem faz uma 
queimada; promover as “capelinhas” nos 
soldados da Paz e desafiar a fazer o maior 
Quartel mesmo que isso não tenha expres-
são em melhor desempenho nos casos de 
emergência e com isso transformar o tem-
po inteiro numa rotina de entregar che-
ques com uma fotografia no Salão Nobre 
(para o beija-mão) que faz sonhar qualquer 
um com um passeio de Bentley… 
Pior que tudo é percebermos que a falta de 
alinhamento é falta de estratégia politica, é 
verificar que aqui e acolá a Câmara Munici-

pal se ensaia numa voluntária substituição 
das funções do Estado Central, quando 
resolve, através da Junta de Freguesia de 
Paredes, investir na limpeza da EN15 com 
meios próprios ao invés de reclamar por 
exemplo a reparação do degradante esta-
do de conservação do piso em vários tro-
ços tal como entre a antiga Adega Coope-
rativa e a rotunda do Intermarché. O di-
nheiro dos Paredenses é aplicado no 
trabalho que deveria ser realizado pela 
empresa do Estado, Infraestruturas de 
Portugal! 
O mesmo vimos na atribuição das viaturas 
à GNR de Paredes e Lordelo pela Câmara 
de Paredes. Não será discutível a necessi-
dade de meios para a Segurança especial-
mente nas áreas escolares, mas é certa-
mente duvidoso tanto voluntarismo gra-
tuito quando sabemos que ao substituir-se 
ao Governo Socialista, a autarquia não re-
solve os problemas da sua competência, e, 
por exemplo, nas Escolas os problemas 
que têm para resolver são muitos!
Não se entende essa tamanha simpatia 
dos autarcas de Paredes em procurarem 
ser os meninos bonitos do aparelho socia-
lista do distrito do Porto e dos olhos do 
Governo socialista quando tamanho char-
me não tem qualquer expressão no serviço 
público de quem vive no concelho de Pare-
des. Bom… não se entende, a não ser que os 
Galãs da cidade tenham outra fatura que 
não seja para o interesse de todos, mas só 
para alguns…nas Finanças, na Segurança 
Social ou na Capital…
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FALECEU

MARIA HELENA 
ALVES GARCEZ
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 48 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua dos Talhos, nº. 116,  

Duas Igrejas, Paredes. Era casada com José Augusto Cardoso 
de Bessa.

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, sábado, dia 15 de fevereiro, às 20,30 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, Paredes, agradecendo, também 
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
DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA INÊS COELHO LEAL 
(Maria do Feio)
Faleceu no dia 1 de fevereiro com 78 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rua da Ribeira, nº.910, Lordelo, Paredes.   
Era casada com José Ferreira Machado.

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
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 SILVEIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 29 de janeiro com 81 anos.  

Era natural de Mouriz - Paredes e residente  

na Rua Central do Monte, Mouriz, Paredes.  

Era viúva de António Barbosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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
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

JOAQUIM DE  
OLIVEIRA PACHECO
Faleceu no dia 10 de fevereiro com 66 anos. 
Era	natural	de	Guilhufe	-Penafiel	e	residente	 
na Rua do Outeiro, nº. 30, Gandra, Paredes.  

Era casado com Maria de Fátima Ferreira Mendes.

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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 16 de fevereiro, às 9,30 horas na Igreja 
Paroquial de Baltar, Paredes, agradecendo, também 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
GANDRA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ LUÍS FERREIRA  
DE BARROS
Faleceu no dia 2 de fevereiro com 72 anos.  
Era natural de Penamaior-Paços de Ferreira  

e residente na Rua de S. Pedro, nº. 26, Lordelo, Paredes.   
Era casado com Maria Filomena da Costa Torres.

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
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 AUGUSTA  
DE BARROS JESUS
Faleceu no dia 29 de janeiro com 56 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  

e residente na Rua Nossa Srª de Fátima, nº.177,  
Vila Cova de Carros, Paredes. Era 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 
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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

 – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA 
RODRIGUES LEAL
Faleceu no dia 2 de fevereiro com 76 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Rua de S. Martinho, nº. 171, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de José 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 
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
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

DOMINGOS 
BARBOSA CAETANO
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 82 anos. Era 
natural de Cristelo-Paredes e residente na Rua 
S. Damião, nº. 283, Besteiros, Paredes. Era ca-

sado com Maria Ernestina de Meireles Ruão Barbosa Caetano.

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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 20,30 horas na 
Igreja Paroquial de Besteiros, Paredes, agradecendo, também 
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
BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

GUILHERMINA 
D`ASSUNÇÃO  
PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 31 de janeiro com 70 anos.  

Era natural de Rebordosa-Paredes e residente  
na Rua Albano Jesus Amaral, nº. 1,(ADIL)   Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de José Joaquim Carneiro 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 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente 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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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FALECEU

MARIA FERNANDA 
DE SOUSA FERRÁS
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 67 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua da Costeira, nº. 101, Baltar, Paredes. Era solteira.

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

FALECEU

ANTÓNIO  
DE SOUSA MEIRELES
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 74 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Figueiras, Lousada. Era casado com Maria da Conceição 
Ferreira 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, 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

MANUEL DA 
SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 31 de janeiro com 42 anos.  

Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te França. Era casado com Teresa de Jesus Pereira Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA DA LUZ DOS 
SANTOS MACHADO
Faleceu no dia 4 de fevereiro com 69 anos. 

Era natural de Rebordosa – Paredes e residen-

te Casais, Lousada. Era casada com António Teixeira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

CASAIS/LOUSADA

FALECEU

MARIA LAURA 
MARTINS FERREIRA
Faleceu no dia 9 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Freamunde, Paços de Ferreira.  Era viúva de José Maria 
Gomes Taipa.

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 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 15 de fevereiro, pelas 20:00 ho-
ras na Igreja do Divino Salvador de Freamunde, 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

FREAMUNDE/PAÇOS DE FERREIRTA

FALECEU

PARAÍSO DE 
CASTRO MENDES
Faleceu no dia 8 de fevereiro com 94 anos.  
Era natural de Ferreira-Paços de Ferreira  
e residente na Rua D. Benilde Meireles,  

nº. 119, Cristelo, Paredes. Era casado com Maria da Glória 
Alves 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 15 de fevereiro, às 20,30 horas na Igreja 
Paroquial de Cristelo, Paredes, agradecendo, também 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
CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL LEAL  
DA ROCHA MOREIRA
Faleceu no dia 11 de fevereiro com 61 anos. 
Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Trav. de Casais, nº. 16,Vilela, Paredes.  
Era casado com Deolinda Rosa da Cunha Fernandes Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Partici-
pam também que a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 
15 fevereiro pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participam nestes actos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa  (Gerência de José Paulo Couto) 

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes / Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

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

Paredes

Novas  instalações do

 Progresso de Paredes
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