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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

J
á escrevi, em 2000, uma homenagem a José 
Teixeira do Couto (Armador), em que reprodu-
zi uma frase do Prof. Rocha Leal: “nem sequer 

precisava de apresentação. Por motivos mais que 
justificados, devemos colocar o seu retrato na gale-
ria dos homens bons que ajudaram a elevar o nome 
da nossa terra à dignidade de que se orgulha”. Disse 
mais: “o senhor Teixeira do Couto passou a embai-
xador do nome de Paredes, em festas populares do 
Minho ao Algarve, através da sua firma de orna-
mentações e apoio a procissões”. Localmente, era 
também dono de uma empresa funerária. Sempre 
foi curioso este diálogo entre a vida e a morte como 
partes da existência humana: as festas com a alegria 
da vida, os funerais como momentos de respeito 
pela pessoa falecida e pela família. Em 2000, já esta-
va bastante doente e os seus filhos passaram a to-
mar conta das ornamentações de festas, das procis-
sões e da organização de funerais. Recordo quando 
a sua esposa lhe disse para “dar uma nota grande aos 
Escuteiros, para ajuda da sua Sede”. Bom gesto. Ten-

do constituído um verdadeiro Clã familiar, 
distribuiu missões aos seus filhos. Hoje 
quero recordar e prestar tributo ao meu 
amigo Joaquim Pinto Teixeira Couto, nas-
cido em 1958, em Besteiros, Paredes. 
Cresceu, fez os estudos Secundários, e 
cedo se integrou no espírito de trabalho 
familiar, passando a acompanhar o seu pai 
nos negócios. Na parte de ornamentação 
de festas chegou a ornamentar, com os 
seus irmãos, quarenta ruas da Cidade do Porto, em 
apenas quatro dias. Mas o Joaquim Couto desta-
cou-se na parte funerária. Desde cedo acompanhou 
o pai no negócio das urnas, na organização de fune-
rais e no desenvolvimento da Agência mais presti-
giada nas redondezas. O pai e a mãe entregaram-lhe 
a responsabilidade pela Agência Funerária. O Quim 
Couto, como era conhecido, sempre manifestou 
uma extrema bondade nas relações humanas e 
sempre atendeu com rapidez e responsabilidade 
todos as famílias que dele mais precisavam numa 

hora difícil. O Quim Couto tinha realmen-
te um negócio, mas ia muito além disso: 
seria impossível encontrar alguém mais 
talhado para exercer um trabalho que exi-
ge muita delicadeza e sensibilidade, espí-
rito de colaboração e generosidade. Por 
isso, conquistou muita estima junto das 
pessoas de Paredes. Nunca descurou o 
apoio às famílias, que tantas vezes ofere-
cia para tratar dos processos pós funeral. 

Paredes perdeu uma figura que fez história de cor-
dialidade, sem preconceitos, envolvido no trabalho, 
na amizade, e no apoio às Associações. Sofreu em 
silêncio e partiu, em 2008, deixando a Agência ao 
seu filho Miguel Couto, que lhe dá continuidade. 
Casado com D. Berta Barbosa, deixou mais dois fi-
lhos, a Cristiana Couto, contabilista e o Eurico Cou-
to, treinador do União de Paredes, clube do coração 
do seu pai. Será assim perpetuado na história do 
Concelho de Paredes, como figura com elevado va-
lor e préstimo. Nós o recordamos, com saudade.

Joaquim Pinto Teixeira do Couto (Armador)

POR: GASTÃO MOREIRA

Viver implica ultrapassar obstá-
culos e não ficar imobilizado pe-
rante os mesmos, numa atitude 
de reclamação constante. Claro 
que a pandemia veio criar para as 
pessoas mais uma situação extra 
para lidar, como se já não chegas-
sem as situações previsíveis do 
dia-a-dia. Deste modo, podemos 
constatar a existência de dois ti-
pos de acontecimentos nas nos-
sas vidas: aqueles que ocorrem 
sem interferência consciente da 
nossa parte, positivos ou não (fi-
car doente, sair o euro milhões, …) 
com que temos de aprender a li-
dar e os outros que nós fazemos 
acontecer, através das nossas op-
ções (ajustadas ou não à situação) 
c o m  a s  r e s p e t i v a s 
consequências.
No Coaching estamos sempre fo-
cados no futuro, naquilo que que-
remos que aconteça nas nossas 
vidas, ou seja, os nossos Sonhos. 
Esta condição de Sonhar, de que-
rer um futuro melhor e de o man-
ter, é válida para todo o ser huma-
no. O facto de aparecerem alguns 
entraves para além dos espera-
dos, não nos deve afastar do nos-
so Sonho. Obviamente que para 
um sonho se concretizar, não che-
ga meramente o seu desejo inten-
so… Se nada fizermos de diferen-
te na vida, esse sonho transfor-
ma-se numa mera ilusão. Esta 
situação pode levar-nos a ser 
“programados mentalmente” pa-
ra nos acomodarmos ao “sofri-
mento” pessoal ou profissional 
que estamos a viver!  
Ter um sonho significa ir à luta, 
mas não de uma forma aleatória, 
por vezes colocando toda a nossa 
força de forma incorreta e no ca-
minho errado! É aqui que ocorre a 
importância do Coaching no sen-
tido de nos levar a descobrir o ca-
minho compatível com os nossos 
valores e com a pessoa em que 
nos queremos tornar no futuro! 
Concretizar um sonho, objetivo, 
significa sempre transformação! 
Vão aparecer resistências, como a 
forma de lidar connosco próprios, 
os nossos “pensamentos limitan-
tes”, as emoções, etc. Mas afinal, 
qual é mesmo a intensidade do 
Sonho?
Através da Prática do Coaching, 
poderão adquirir e desenvolver 
competências fundamentais para 
q u e  o s  s o n h o s  s e j a m  p o i s 
concretizáveis.

JOSÉ CASTRO

Nutricionista (2957N) 

na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt

U
ma da minhas mais precoces memórias 
de infância coloca-me na Rua de Ceuta, 
no Porto, acompa-nhado de uma mu-

lher grande , na altura três vezes maior do que 

eu, sendo que agora não é mais do ¾ de mim.

Teria eu 4, 5 anos e voluntariosamente deso-

bedecia-lhe porventura já farto de peregrinar 

à procura das lojas comerciais da Invicta a que 

as gentes de Paredes, sobretudo da facção fe-

minina, iam de quando em vez às compras e 

por isso vertiginosamente passavam de Santa 

Catarina à Cedofeita.

Ora ouço minha mãe dizer em tom quase de-

sesperado “Anda Vasco!” e eu não havia ma-

neira de ir, talvez em jeito revolucionário, mes-

mo que ainda mal conhecesse, provavelmen-

te, os ensinamentos da música de intervenção 

liberdade que permite exigir “Paz, pão, habita-

ção, saúde e educação” e nos recorda que te-

mos mais direitos que obrigações pelo menos 

numa perspetiva infantil.

Vai daí um sujeito, por certo um gigante enor-

me e terrível para um imaginário de criança, vi-

ra-se para mim e diz - ainda me lembro (ou as-

sim ficou perpetuado na memória familiar o 

que é o mes-mo): “ÉS O VASCO! MATO-TE JÁ!”

Qual Pedro em noite de última ceia mereceu 

de mim a virtuosa resposta de “Não sou nada!” 

e a consequência lógica de imediatamente me 

agarrar às saias de minha mãe e obediente-

mente e sem reticiências a acompanhar dócil-

mente pela via sacra comercial Portuense.

Ora a moral desta história é que fiquei na altu-

ra sem saber com que Vasco, afinal, o dito su-

jeito me confundiu.

O que importa, agora, averiguar. Na verdade 

no movimento com o nome de código de “Fim-

-regime” e de que veio a resultar o 25 de Abril, 

participaram com proeminência dois Vascos, 

a saber, Vasco Gonçalves e Vasco Lourenço, 

ambos militares, como militares foram a maior 

parte dos protagonistas do episódio mais mar-

cante da história contemporânea de Portugal 

pelo menos no que diz respeito â maneira co-

mo vivemos os nosso dias.

Esta história que nos está tão próxima não é, con-

tudo, uma história clara e transparente sobretu-

do porque é contada por pessoas que estão ain-

da entre nós e que a contam de forma pessoal, 

diversa e até antagónica nos seus depoimentos.

Neste depoimentos de testemunhas interes-

sadas se faz o “julgamento da História” como 

em ne-nhum outro momento histórico, por-

que como em nenhum outro momento histó-

rico se faz com contraditório, com contradita e 

até com acareação, como num julgamento a 

sério num qualquer Tribunal.

E nesta miríade de posições em que não há Juiz, 

porque todos o são na leitura da História, surge 

um tal fluxo de versões que mais confuso do que 

elas só mesmo a própria época que depreende-

-mos ter sido de repentinas e súbitas evoluções.

Cada um dos leitores terá as suas memórias do 

momento, e será curioso que as compare com 

o que aqui ficará escrito, resultado não tanto 

da minha memória, mas mais do meu estudo.

Vasco Lourenço (V.L.) é mais novo (nasceu em 

1942) que Vasco Gonçalves (V.G.) , nascido em 

1921, é, até, de outra geração, o que se reflete 

na patente militar que tinham aquando da re-

volução, bem como no papel mais ou menos 

ativo no exército.

V. Lourenço regressara em 1a971 de uma comis-

são militar na Guiné e era um oficial operacional 

no ativo com o posto de capitão, dirigindo direta-

mente homens sob seu comando. V. Gonçalves 

tam-bém tinha estado na colónias mas tinha re-

gressado à metrópole muito mais cedo por ra-

zões de sa-úde e acumulava à vida militar, onde 

tinha o posto de coronel, atividades empresarias 

civis em empresas de família, honrada atividade 

capitalista não censurável num futuro dirigente 

comunista, uma vez que Portugal ainda não tinha 

seguido o rumo do socialismo o que só acontece-

ria depois da Revolução dos Cravos.

V. Lourenço esteve desde o início no grupo rei-

vindicativo dos oficiais de carreira, de baixa 

patente, contra os oficiais milicianos e que con-

gregava o desencanto pela deterioração da vi-

da militar e pela futilidade da guerra colonial, e 

que veio a criar na sequência dos encontros 

(semi-oficiais ou parale-los a encontros oficiais) 

de combatentes, o MOFA – Movimento dos 

Oficiais das Forças Armadas (si-gla anterior a 

MFA – Movimento das Forças Armadas).

Este movimento iniciado por razões corporati-

vas (afinal ainda se estava na lógica de funciona-

mento da organização social do Estado Novo) e 

de caserna (em 1973 o Governo pretendia legis-

lar sobre a Instituição militar) veio posterior-

mente a politizar-se com a agregação de objeti-

vos políticos ao movimento, aumentando a fre-

quência das reuniões a que V. Gonçalves 

também acabou por ir, sen-do um dos poucos 

militares de patente superior a capitão a fazê-lo.

No entanto, fica-se com a ideia de que a partici-

pação de V. Gonçalves não é no âmbito da futura 

tática militar (primeiro objetivo estratégico de 

derrube do regime) a implementar na execução 

do golpe do estado. Seria mais uma espécie de 

ovo a ser colocado politicamente no cesto prova-

vel-mente vencedor pelo ilegalizado PCP.

Já o papel operacional estará reservado a V. 

Lourenço, não tivesse ele sido “deportado” 

para os Açores dias antes do 25 de Abril pelas 

suas atividade que o regime suspeitava como 

subversivas e que o condenaram a ser um sim-

ples assistente radiofónico da revolução.

(Continua)

EDITORIAL

Os Vascos e a revolução dos cravos – Parte I

Por

VASCO RIBEIRO
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       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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Detido por tráfico 
de estupefacientes

A 
GNR de Lordelo 
deteve um homem 
de 21 anos, por 

tráfico de estupefacientes, em 
Rebordosa. No âmbito do poli-
ciamento de proximidade, no 
dia 12 de junho, os militares da 
GNR abordaram um grupo de 
pessoas que se encontrava nu-
ma habitação devoluta na lo-
calidade de Rebordosa devido 
ao elevado barulho prove-
niente do local. Na sequência 
da ação policial, os militares da 
Guarda detetaram que dois 
dos cidadãos presentes no lo-
cal tinham droga na sua posse. 
Um deles, um homem de 21 
anos, tinha na sua posse cerca 

de 23 doses de haxixe, tendo 
sido detido por tráfico de estu-
pefacientes. O outro, um ho-
mem de 20 anos, tinha na sua 
posse cerca de quatro doses 
de liamba, tendo sido identifi-

cado e a situação comunicada 
à Comissão para a Dissuasão 
da Toxicodependência do Por-
to. Os factos foram remetidos 
para o Tribunal Judicial de 
Paredes.

Vamos falar sobre Ortodontia 
e para isto escolhi como tema 
inicial as diferentes linhas da 
Ortodontia para se tratar os 
problemas de má oclusão. São 
elas: 
ORTODONTIA 
PREVENTIVA, 
INTERCEPTIVA 
E CORRETIVA
 
ORTODONTIA 
PREVENTIVA
Como o próprio nome já nos 
diz este ramo da Ortodontia 
basicamente nos permite pre-
venir a instalação de proble-
mas de oclusão ou de mal posi-
cionamento dentário. Normal-
m e n t e  s ã o  p r o b l e m a s 
acometidos em crianças que 
neste período encontram -se 
com os dentes em desenvolvi-
mento e o maxilar ainda em 
crescimento. Alguns proble-
mas em que podemos interfe-
rir são por exemplo os hábitos 
de sucção de dedo ou chupeta 
(quando estes já deveriam ter 
cessado), nos casos de dicção 
em que a língua empurra os 
dentes durante a fala e tam-
bém nos problemas respirató-
rios fazendo com que a criança 
respire pela boca. Nesta fase o 
uso de aparelhos removíveis é 
comum e podemos citar como 
exemplo os mantenedores de 
espaço que são usados no caso 
da necessidade em se manter o 
espaço quando ocorre alguma 
perda precoce do dente decí-
duo (de leite) sendo necessário 
preservar o espaço para a vin-
da do dente permanente. 

ORTODONTIA 
INTERCEPTIVA
 Nesta fase vamos intercetar 
uma situação anormal já exis-

tente de modo a devolver uma 
oclusão normal. Para isto po-
demos utilizar aparelhos re-
movíveis ou fixos. Tratamos 
por exemplo problemas como 
mordidas aberta anterior mui-
tas vezes causadas pelo hábito 
de chupar dedo. Este hábito de 
chupar o dedo por um tempo 
excessivo também pode pro-
mover uma pressão excessiva 
inclinando os dentes inferiores 
da frente para trás e os supe-
riores para fora bem como po-
de prejudicar a formação da 
abóbada palatina ("céu da bo-
ca") tornando- a profunda e 
mais estreita normalmente 
apresentando um formato 
mais triangular.
Nesta fase utilizamos alguns 
aparelhos como por exemplo 
os expansores palatinos com o 
objetivo de promover uma ex-
pansão do palato ("Céu da bo-
ca") e assim conseguirmos tra-
tar mordidas cruzadas causa-
d a s  p o r  h á b i t o s  b u c a i s 
deletérios. Também usamos 
aparelhos fixos pois os removí-
veis são contraindicados no 
auxílio da eliminação do hábito 
de chupar o dedo pois nesta 
fase não contamos muito com 
a colaboração do paciente. 
Nestes casos damos preferên-
cia aos aparelhos fixos do tipo 
arco lingual superior com gra-
de palatina fixa ou removível. 
Também podemos utilizar apa-
relho removível com molas no 
caso de descruzamento unitá-
rio de algum dente.

ORTODONTIA CORRETIVA
Lançamos mão deste tipo de 
Ortodontia quando necessita-
mos corrigir problemas de 
oclusão e alinhamento na den-
tição permanente ou no fim da 

fase de troca dos dentes. Talvez 
esta seja a fase mais conhecida 
devido ao fato dos pacientes 
deixarem para procurar trata-
mento quando o problema já 
se encontra instalado na cavi-
dade oral. Normalmente se faz 
em adultos ou em adolescen-
tes. Neste tipo de Ortodontia, 
na maioria dos casos utiliza-
mos os aparelhos fixos que po-
dem ser os convencionais ou os 
autoligados que são excelen-
tes e potencializam o trata-
mento ortodôntico fazendo 
com que este termine mais rá-
pido. Há também opções como 
os alinhadores transparentes 
para aquelas pessoas que pre-
ferem não ter os braquetes co-
lados nos dentes.

COMO SABER QUAL A 
MELHOR OPÇÃO DE TRATA-
MENTO ORTODÔNTICO?
De um modo geral podemos 
dizer que a melhor opção é pre-
venir sempre e neste caso a 
Ortodontia Preventiva tem 
um grande valor. Quanto antes 
for detectado e tratado o pro-
blema dentário melhor para o 
paciente. Quando isto não 
acontece o tratamento orto-
dôntico também poderá ser 
feito e com resultados muito 
satisfatórios se um bom diag-
nóstico e direcionamento do 
mesmo for feito.  Quem melhor 
pode avaliar o seu caso é um 
profissional com formação na 
área que após o exame clínico e 
a avaliação dos exames neces-
sários que normalmente são 
Ortopantomografia, telerra-
diografia de perfil e os moldes 
da sua arcada dentária poderá 
dar todas as informações ne-
cessárias para a correção de 
um problema de má oclusão.

RENATA BELA
MÉDICA DENTISTA

Roubava quadros em Rebordosa

Detido após roubo de automóvel

A GNR deteve e consti-
tuiu arguido um homem de 
35 anos, por suspeitas de cri-
me de furto qualificado, em 
Rebordosa. A ação policial 
decorreu na sequência de 
uma investigação de um fur-
to qualificado numa residên-
cia de Rebordosa em 2018.

“Os militares da Guarda 
desencadearam diversas 
ações policiais e de investiga-
ção que culminaram na dete-
ção do suspeito na posse de 
diverso material relacionado 
com o furto em investigação”, 
informou a GNR.

Na operação foram recu-

perados quatro quadros e 
um berço, objetos avaliados 
em mais de 2.500 euros.

O suspeito já tinha ante-
cedentes criminais pela prá-
tica deste tipo de crimes, foi 
constituído arguido e os fac-
tos foram passados ao Tribu-
nal Judicial de Paredes.

A GNR de Paredes deteve 
um homem de 30 anos, por 
furto de veículo, que havia 
sido furtado no concelho de 
Guimarães. No âmbito de um 
policiamento de proximida-
de, no dia 4 de junho, os mili-
tares da GNR abordaram 

uma viatura em que o condu-
tor, após a presença da Guar-
da, adotou uma postura sus-
peita, motivos que levaram à 
sua fiscalização, tendo apu-
rado que a viatura havia sido 
furtada no dia 6 de maio, na 
cidade de Guimarães.  O sus-

peito foi detido e a viatura, 
após reconhecimento, foi 
entregue ao seu legítimo 
proprietário. O detido, sem 
antecedentes criminais, foi 
constituído arguido e os fac-
tos remetidos ao Tribunal 
Judicial de Paredes.

Má Oclusão
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CHTS gastou indevidamente  
63 mil euros
FISCALIZAÇÃO. Inspeção Geral das Atividades em Saúde detetou gastos indevidos sobretudo na utilização parti-
cular de viaturas.

A 
Inspeção Geral 
das Atividades 
e m  S a ú d e 

(IGAS) detetou várias ir-
regularidades por parte 
de responsáveis de cinco 
hospitais do país entre 
eles o Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CH-
TS). Os outros hospitais 
que estiveram na mira dos 
inspetores foram o Espíri-

to Santo, de Évora, a Uni-
dade Local de Saúde de 
Matosinhos, o Hospital 
Santa Maria Maior de Bar-
celos, o Instituto Portu-
guês de Oncologia de 
Coimbra Francisco Gentil 
e a Unidade Local de Saú-
de do Litoral Alentejano.

As irregularidades de-
tetadas no total corres-
pondem a mais de 150 mil 
euros. A inspeção, realiza-
da em 2019 e vertida para 
relatório em fevereiro úl-

timo, tinha por objetivo 
verificar a regularidade e 
o cumprimento de regras 
de utilização de viaturas 
afetas a membros dos 
conselhos de administra-
ção e outros dirigentes, 
assim como os mecanis-
mos de controlo e monito-
rização da utilização das 
viaturas.

No caso específico do 
CHTS, onde não havia re-
gulamento de viaturas, 
houve o gasto mais eleva-

do detetado pela inspeção 
– 63 mil euros.

 Além da não existência 
de regulamentos, a IGAS 
fala em preenchimento in-
correto e incompleto dos 
boletins de utilização de 
viaturas e da falta de infor-
mação relativa aos quiló-
metros bem como a especi-
ficação do serviço, horário 
de deslocação e condutor.

Os inspetores deteta-
ram “realização de desloca-
ções e abastecimentos em 

dias úteis, não relacionadas 
com motivo de serviço, dias 
de descanso semanal ou em 
dias de férias, não admiti-
das legalmente” e da “cele-
bração de acordos entre as 
entidades e os membros 
dos conselhos de adminis-
tração que permitem a atri-
buição de viatura destinada 
a uso de serviço e uso pes-
s o a l ,  e m  r e g i m e  d e 
permanência”.

Há ainda casos de reali-
zação de deslocações com 

as viaturas de serviço em 
dias de falta ao trabalho, pa-
gamento indevido de par-
ques de estacionamento e 
ferries e incumprimento do 
registo de quilometragem 
aquando do abastecimen-
to. Como a maioria das re-
comendações para corrigir 
as irregularidades já foi 
adotada, a IGAS propôs 
que fosse dado conheci-
mento do processo ao Mi-
nistério da Saúde e o seu 
arquivamento.

António Orlando  | texto

FOTO: DR
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Câmara e Associação Salvador 
promovem aconselhamento  
a candidatos à integração  
no mercado de trabalho
INCLUSÃO . Município disponível para sensibilizar tecido empresarial a fazer contra-
tação inclusiva.

N
a sequência da 
parceria estabe-
lecida entre o 

Município de Paredes e a As-
sociação Salvador, a Verea-
dora da Ação Social, Beatriz 
Meireles, foi convidada a par-
ticipar como conselheira 
“Dolphin” na iniciativa "Dol-
phin Tank", onde foram ouvi-
dos 11 candidatos com ne-
cessidades especiais à inte-
g r a ç ã o  n o  m e r c a d o  d e 
trabalho.

A Associação Salvador 
acolheu os 11 candidatos 
num Pitch, via zoom, para se 
darem a conhecer e mostra-
rem o que têm para oferecer 
aos futuros empregadores.

Este momento resultou 
de vários workshops sobre 
desenvolvimento pessoal e 
sessões de acompanhamen-
to da Associação Salvador, 
durante os quais os partici-
pantes desenvolveram várias 
competências área das soft 
skills.

Segundo a Vereadora 
Beatriz Meireles, "foi uma ex-
periência com uma finalidade 

formativa para os candidatos 
ganharem confiança e fica-
rem mais à vontade para falar 
em público. Com este treino 
estão mais preparados para 
falarem de si próprios".

Refira-se que os "Dolphin" 
deram aconselhamento 
construtivo e indicações 
úteis para a procura de novas 
oportunidades de trabalho.

Na passada semana, três 
candidatos a emprego inclu-
sivo foram recebidos, na Câ-

mara Municipal de Paredes, 
pela Vereadora Beatriz Mei-
reles. Estes munícipes prove-
nientes da Sobreira, Lordelo e 
Rebordosa estiveram acom-
panhados pelos técnicos lo-
cais da Associação Salvador. 

No encontro, discutiram-
-se algumas questões como a 
articulação entre a Associa-
ção Salvador e o Clube de 
Emprego da Câmara Munici-
pal de Paredes. Da reunião 
resultou ainda "a possível 

aintegração de um dos parti-
cipantes no Balcão de Inclu-
são e a possibilidade da autar-
quia sensibilizar as empresas 
do Concelho para que pro-
movam a (in)formação sobre 
a lei das quotas, medidas de 
apoio à contratação inclusiva, 
partilha de boas práticas por 
parte de empresas parceiras 
da Associação Salvador", re-
vela Beatriz Meireles, Verea-
dora da Ação Social da Câma-
ra de Paredes.

António Orlando  | texto

AGUIAR DE SOUSA 

Reabertos Centros de 
Interpretação da Senhora do 
Salto e das Minas de Castromil

Piscinas de Paredes e Lordelo  
reabriram com Selo de Qualidade 

O Centro de Interpreta-
ção da Senhora do Salto, em 
Aguiar de Sousa, já reabriu 
ao público. A Câmara Muni-
cipal de Paredes conta com 
o acompanhamento de vo-
luntários para as visitas e 
trilhos ao fim de semana. 
Durante a semana os visi-
tantes devem efetuar mar-
cação prévia. O Centro de 
Interpretação da Senhora 
do Salto, seguindo as reco-
mendações da Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), está limi-
tado na lotação máxima, re-
cebendo 10 pessoas por 

cada grupo. A Senhora do 
Salto é um dos principais 
cartões de visita do Conce-
lho de Paredes com um par-
que natural de paisagens 
únicas. As visitas aos Cen-
tros de Interpretação das 
Minas de Castromil e Ban-
jas, na freguesia da Sobreira, 
também já estão disponíveis 
com reserva prévia para gru-
pos entre 4 e 6 pessoas. Em 
Paredes, na região de Cas-
tromil e das Banjas encon-
tram-se importantes vestí-
gios das explorações do ou-
ro do tempo dos romanos.

As Piscinas Municipais 
de Paredes e de Lordelo rea-
briram na passada terça-fei-
ra, dia 16 de junho, com vá-
rias regras a cumprir para 
que possam justificar e man-
ter o selo de qualidade “Por-
tugal a Nadar Seguro” atri-
buído esta semana pela Fe-
deração Portuguesa de 
Natação. A distinção reco-
nhece o cumprimento de 
“todas as condições para a 
abertura das instalações de 
acordo com as normas da 
DGS” relativamente à pan-
demia de Covid-19. Nesta 
fase de desconfinamento, 
os aquistas além de serem 
obrigados a cumprir com as 
normas de segurança reco-
mendadas pela Direção-

-Geral da Saúde (DGS), po-
dem fazer banhos livres 
com acesso feito preferen-
cialmente por marcação 
com um custo de 2 euros. As 
aulas de natação devem ser 
agendas previamente pelos 
utentes. O tempo de perma-
nência máxima na piscina é 
de 60 minutos. É ainda reco-
mendado o uso de touca e 
óculos.

“Em breve serão tam-
bém reabertas as Piscinas 
de Rebordosa e Rota dos 
Móveis em Recarei”, acres-
centa fonte municipal. Refi-
ra-se que as piscinas munici-
pais estavam encerradas 
desde março devido ao peri-
go de contágio pelo novo 
coronavírus.
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JÁ ABRIU
(COM NOVA GERÊNCIA)

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

TAPAS E COZINHA ALENTEJANA

RESERVAS
912 363 671

Estamos à sua espera!

RUA DR. ANTÓNIO RANGEL

N.º 54 - R/C - PAREDES

Gerência
Chef Marcelo Bento
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Pandemia faz aumentar  
a fome e o isolamento  
dos mais carenciados
CRISE. Família em pobreza extrema deixou de ir à Associação Obra de Caridade ao 
Doente e ao Paralítico comer a sopa solidária por vergonha.  

CORONAVÍRUS. O pico da pandemia da 
Covid-19 pode já ter passado, mas o número 
de infetados continua a subir em todo o país. 
Paredes não é exceção. Nos últimos quinze 
dias houve, em média, um novo caso por dia.

A 
pobreza envergo-
nhada no concelho 
de Paredes está a 

aumentar por causa da pande-
mia de covid-19. Quem o ad-
mite é António Pinto, presi-
-dente da Associação Obra de 
Caridade ao Doente e ao Para-
lítico (AOCDP), instituição 
sediada na cidade de Paredes 
que serve sopa soli-dária a 
quem a procura.

A AOCDP em vez de ser-
vir uma sopa duas vezes por 
semana nas suas instalações, 
como acontecia antes da 
chegada da pandemia, atual-
men-te está a levar uma es-
p é c i e  d e  c a b a z  a  c a s a  d e 
quem o solicita por ma-nifes-
ta necessidade. “Nesse per-
curso deparamo-nos com 
casos de pes-soas com difi-
culdades económicas, mas 
que não aceitam ajuda por 
vergonha e revolta com a si-
tuação em que caíram, so-
bretudo pela falta de empre-
go”, revela António Pinto. 

O responsável até admite 
que nos últimos tempos o nú-
mero de caren-ciados que ba-
teu à porta da AOCDP dimi-
nuiu, “mas não tenho dúvidas 
que há mais gente escondida 
em casa, a passar mal. Temos 
verificado isso nas nossas des-
locações porta a porta”, revela. 

Antes da pandemia procura-
vam ajuda alimentar na AOC-
DP cerca de 70 a 80 pessoas. 
Hoje esse número baixou para 
metade. A explicação para este, 
aparente, paradoxo está no me-
do de contágio que levou os be-
ne-ficiários para o isolamento. 
“Não, as pessoas não passaram 

a viver me-lhor. São sobretudo 
pessoas idosas que deixaram de 
aparecer e como nós não temos 
os seus contactos não sabemos 
o que é feito deles. Mas não es-
tarão melhores, com certeza”, 
explica António Pinto.

O responsável faz ainda 
questão de mencionar o caso de 
uma família (casal e dois filhos 
menores) que “dependem da 
ajuda da AOCDP para matar a 
fome. Além da pobreza extre-
ma, a doença [grave] bateu-lhes 
à porta, e ninguém os ajuda. 
Quando ainda servíamos as re-
feições, nas nossas instalações, 
a mãe e os filhos deixaram de 

comparecer por ver-gonha. O 
pai passou, então, a levar-lhes a 
tigela de sopa para casa”, revela. 

CÂMARA MAIS 
PROCURADA 
PARA AJUDA SOCIAL
Segundo dados da câmara 

de Paredes revelados esta se-
mana pelo JN, o município 
desde o início da pandemia 
distribuiu 25.450 euros de 
ajuda. O dinheiro foi para 
comprar produtos alimenta-
res distribuídos por 375 caba-
zes que abrangeram 590 be-
neficiários, mas também para 
conce-der 39 apoios económi-
cos para o pagamento de des-
pesas de água, luz, e renda e 26 
apoios à medicação. Por outro 
lado, segundo a fonte, hou-ve 
121 isenções da taxa do lixo, 
no valor de 2.420 euros, e 71 
devolu-ções a 100% da taxa 
fixa da água e saneamento pa-
ra os munícipes que viram os 
seus rendimentos reduzidos. 

Antes da pandemia a au-
tarquia apoiava 85 agregados 
familiares e nes-ta fase passou 
a apoiar 125 famílias.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Paredes regista aumento 
sucessivo de infetados 
por COVID-19 

Pais têm de ir à escola devolver manuais escolares

O facto é tanto mais preo-
cupante porque há suspeita 
de que uma nova onda de in-
feções pode estar por dias. 
Surtos na grande Lisboa, no 
Al-garve e agora em Cinfães, 
num lar de idosos, colocaram 
as autoridades em alerta. Lá 
por fora, na China, o pânico 
instalou-se de novo, agora na 
capital Pequim.  Em Paredes, 
em média, há um novo caso 
de infeção por dia. Nos últi-
-mos quinze dias a Direção 
Geral de Saúde (DGS) conta-
bilizou mais 16 casos.  Os nú-
meros revelados pela DGS 
no dia de fecho desta edição, 
quarta-feira, 17 de junho, 
contabilizavam 355 casos de 
infeção por covid-19 no con-
celho de Paredes. Quinze 
dias antes, a 3 de junho, havia 
339 casos de infeção pelo no-
vo coronavírus.  No concelho, 
o histórico da DGS regista 
330 casos a 20 de maio, 305 
in-feções a 6 de maio, 236 a 
22 de abril e 113 contagiados 
a 8 de abril.  Depois de em 

abril ter-se registado uma 
subida acentuada de casos 
de infeção pela covid-19, 
agora pela evolução dos nú-
meros percebe-se por um la-
do que em maio, houve uma 
redução acentuada de novos 
casos e agora, na segunda 
quinzena de junho, os sinais 
apontam para uma nova su-
bida. Espera-se que seja uma 
exceção que confirme a regra 
de que o pior já passou e que 
não voltará.  Segundo o bole-
tim epidemiológico de 17 de 
junho, na região a DGS conta-
bilizava os seguintes casos de 
infeção por covid-19: Gon-
domar 1093 casos (174.159 
habitantes) ; Valongo 762 
(93.858 hab) ; Felgueiras 409 
(58.065 hab); Paredes 355 
(86.854 hab) Lousada 347 
(47.387 hab); Paços de Fer-
reira 315 (56.340 hab), Pena-
fiel 177 (72.265 hab); Ama-
ran-te 102 (56.264 hab) e 
Marco de Canaveses 96 
(53.450 hab). A aplicação de 
medidas de higiene, designa-
damente das mãos, e o afas-
tamento social são regras 
para manter no dia a dia.

A partir de 26 de junho, 
último dia de aulas, os en-
carregados de educa-ção 
têm de se deslocar às esco-
las para devolver os ma-
nuais usados pe-los filhos. 

O Ministério da Educa-
ção publicou na passada 
terça-feira, 16 de junho, o 
despacho que define o pra-

zo para a devolução dos li-
vros, com início no dia 26 
de junho, o último dia de 
aulas do terceiro período.

To d o s  o s  e s t u d a n t e s 
têm de entregar os  ma-
nuais escolares que vão 
vol-tar a ser utilizados no 
próximo ano, exceto os alu-
nos do primeiro ciclo, que, 

no próximo ano letivo, vão 
ter manuais novos e tam-
bém os estu-dantes de dis-
ciplinas sujeitas a exame 
nacional.

Nos casos exceciona-
dos, os alunos só têm de 
entregar os manuais na es-
cola três dias depois da pu-
blicação das notas.

A devolução é contesta-
da pela Confederação das 
Associações de Pais (Con-
fap). Em declarações ao JN, 
Jorge Ascensão lembra que 
as escolas não cumpriram 
os programas até ao fim e 
que, no início do próximo 
ano letivo, vai ser necessá-
rio recuperar conteúdos.

O presidente da Confap 
adianta que já avisou o Mi-
nistério para a ne-cessida-
de de suspender a devolu-
ç ã o  d o s  m a n u a i s  e  v a i 
igualmente pe-dir esclare-
cimentos ao ministro Tiago 
Brandão Rodrigues.

Entretanto, Filinto Li-
ma, presidente da Associa-

ção de Diretores de Agru-
pamentos e Escolas Públi-
cas,  aconselha os pais  a 
telefonar antes de irem à 
escola devolver os livros 
porque há casos em que as 
escolas estão a definir dias 
específicos por turno ou 
ano, para evitar a concen-
-tração de pessoas.
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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

A Igualdade em  
Tempos de Pandemia
Os acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos da América, desde a mor-
te do afro-americano George Floyd, vieram trazer de novo a preocupação 
com o RACISMO.
O racismo é definido como uma doutrina que defende a existência de uma 
hierarquia entre grupos humanos, quer isto dizer que, se entende que algu-
mas raças são superiores a outras, e como tal arrogam-se no direito de ex-
plorar e dominar os inferiores.
Estas teorias começaram a surgir no seculo XIX na Europa, tentando de-
monstrar que o povo europeu detém uma superioridade em relação aos po-
vos não-europeus.
E, um pouco por todo o mundo as teorias racistas servem para justificar a 
exploração e o domínio de certos grupos humanos, sobre outros.
Obviamente, que estas teorias são de afastar, já que nem existe uma única 
raça, nem há raças superiores, que possam dominar outras.
O que existe pelo mundo fora são culturas e valores diferentes entre os 
povos.
Mas, infelizmente a discriminação faz parte da história, sempre existiu, sen-
do levada a cabo por indivíduos e pela própria sociedade.
No entanto, a lei consagra o princípio segundo o qual todas as pessoas estão 
sujeitas às mesmas leis. 
O artigo 7.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma que “to-
dos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual pro-
tecção da lei”
E de acordo com as Nações Unidas este é um princípio especialmente impor-
tante para as minorias e os pobres.
Assim, todos devem ser tratados de igual forma, independentemente da sua 
raça, género, orientação sexual, nacionalidade, cor da pele, etnia, religião, 
deficiência ou outras características, sem que exista qualquer privilégio ou 
discriminação.
A Constituição da República Portuguesa declara no seu artigo 13.º que “To-
dos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.” E, 
que “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 
raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológi-
cas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.”
No entanto, não podemos ignorar que também em Portugal há racismo, e 
deverá ser combatido, e como tal,  várias pessoas se mobilizaram em mani-
festações anti-racistas, um pouco por todo o país, associando-se à luta pela 
dignidade humana na sequência da morte de Floyd, por um polícia.
Contudo, toda esta situação no nosso país levanta questões importantes, 
pois as manifestações parecem ter sido excedidas, dado que, se por um lado 
se está a lutar pela igualdade, por outro lado, as manifestações não se po-
dem transformar em ataques aos órgãos de segurança pública, nem em ac-
tos de vandalismo sobre os monumentos que representam a nossa história…
Que foi o que aconteceu!
Devemos todos lutar por alcançar uma justiça social, onde todos os indiví-
duos nos variados sectores da sua vida sejam vistos de forma igual e com os 
mesmos direitos, devendo ser tomadas medidas e existir acções, para quan-
do isso não acontece.
Mas, quando temos indivíduos que vandalizam a nossa história, não é assim 
que vamos alcançar a justiça social, até porque como frisou o nosso Presi-
dente da República “não podemos julgar o passado com os olhos de hoje”.
Acrescente-se ainda que, vivemos tempos de pandemia, e também a saúde 
de todos importa, e as manifestações nos moldes ocorridos, estiveram longe 
de cumprir as medidas de prevenção da Covid-19.
E, assim vai o mundo, quando todos acreditávamos que a pandemia iria mu-
dar a maneira de pensar da humanidade, surgem atitudes humanas que vem 
demonstrar que o mundo está igual ou a piorar!

Estávamos em finais do ano de 2019 quando o Mundo começou a rece-

ber as primeiras notícias provenientes  da China, sobre um vírus que po-

deria ser o mais mortífero de todos, em forma de coroa, daí o nome de 

“corona”, mais tarde designado pela O.M.S. (Organização Mundial de 

Saúde) de Covid 19.

Infelizmente o prognóstico de mais mortífero veio a confirmar-se, por-

que sem tratamento específico nem vacinas,  foi preciso esperar pouco 

tempo para se espalhar por todo o mundo e matar tantas vítimas 

indefesas.

Têm sido mais que muitas  as discussões relacionadas com a origem des-

te vírus:  uns,  os Chineses faziam noticiar que  a sua proveniência vinha 

de animais selvagens, vendidos  nos mercados, pois constituem uma das 

fontes da sua alimentação  e  que teriam sido infetados por morcegos ou 

pelo pangolim: outras teorias alegavam que o desequilíbrio ecológico 

provocado pelo Homem daria lugar ao contágio, entre os ditos animais 

selvagens e os humanos.

Surgiram ainda mais teorias  que sustentavam a origem do dito vírus fa-

bricado em Laboratório, produto da chamada “guerra química ou bacte-

riológica” produzida pelos próprios Chineses,  ou em Laboratórios ame-

ricanos que posteriormente os lançaram na China, sempre com o intuito 

de uma guerra económica para empobrecer os respetivos países. Quem 

não se lembra da guerra química lançada sobre as populações indefesas 

no início da guerra civil da  Síria?

O que é um facto é que o vírus atingiu todos os países do Mundo sob a 

forma de Pandemia  e as grandes potências foram as mais atingidas, com 

mais mortes por habitante, mas foram  os países mais pobres os que mais 

sofreram os efeitos da crise social e económica. Foram meses de confi-

namento, fronteiras encerradas, viajantes obrigados a períodos de qua-

rentena, o Turismo, uma grande fonte de riqueza, estagnado, Empresas  

a fechar, outras em teletrabalho por lay-off etc.

O desemprego atingiu em três meses, percentagens mais elevadas do 

que a crise de 2008, a cultura e o  desporto sofreram um abalo, enfim 

todo o mundo ajoelhou perante este insignificante mas terrível  vírus, a 

fome galopou  em todos os continentes.

É caso para perguntar: “O que mais nos irá acontecer?”Depois da tem-

pestade vem a bonança. É tempo de contabilizar os mortos, de desconfi-

nar as pessoas que já saem à rua e  correm para as praias,  ou para os 

centros Comercias, fazem filas para os Restaurantes,perdendo facil-

mente a noção do tempo que viveram nestes últimos  meses confinados, 

sem fazer futurologia de um possível segundo surto lá mais para o final 

do ano.

Até os mais poderosos lideres mundiais, como o Presidente dos Estados 

Unidos, ou do Brasil vergaram nos seus Países quando o número de mor-

tos começou a ultrapassar  todas as  expectativas porque os tratamentos 

que propuseram deixaram de ser tratadas com” desinfectantes” como 

dizia Trump ou não passavam de “gripes” sem significado, como dizia Bol-

sonaro, autênticos Sabios de Pandemias.

Convínhamos  que nunca apareceram tantos Sábios no Mundo,  tal como 

em Portugal a falar de vírus e Pandemias, vasta abrir os Telejornais  to-

dos os dias ao longo destes meses para ouvirmos todo o tipo de letrados 

e pseudo intelectuais, falarem da ciência da virologia. Falam como sem-

pre mais do mesmo, mas nunca  falam de tratamento por  não ser 

importante….

O vírus que  
ajoelhou o mundo

CAMILO MOTA
MÉDICO
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Estado dá mais 2 milhões de euros  
à câmara de Paredes
FINANÇAS. Aumento de receita proveniente da Administração Central é transversal à totalidade dos municípios da região norte.

E
m 2019 o concelho 
de Paredes rece-
b e u  1 6  m i l h õ e s 

319 mil 698 euros do Orça-
mento do Estado. Este ano o 
valor cresce 2. 011. 486 eu-
ros, ou seja, o executivo de 
Alexandre Almeida vai ter ao 
s e u  d i s p o r  u m  t o t a l  d e 
18.331. 184,00 euros prove-
nientes das transferências 
do Estado no contexto do 
regime financeiro das autar-
quias locais e das entidades 
intermunicipais. Com o orça-
mento suplementar em dis-
cussão na Assembleia da 
República é expectável que 
esse montante venha ainda a 
ser reforçado. 

Segundo dados agora di-
vulgados pela Comissão de 
Coordenação de Desenvol-
vimento Regional do Norte 
(CCDR-N), os municípios 
nortenhos têm todos um au-
mento do valor das transfe-
rências do Estado relativos 
ao Orçamento de Estado 
2020

Olhando para o valor das 
transferências destinadas 
aos concelhos vizinhos da 
CIM do Tâmega e Sousa, sub-
-região à qual chegou a per-
tencer, Paredes é o municí-
pio que mais recebe de au-
mento a que não será alheio 
o facto de ser o concelho 

mais populoso. Ainda assim, 
em termos globais, Penafiel 
é que mais recebe, um total 
de 19.267.384 euros, ou se-
ja, mais 936 200 euros que o 
total de Paredes. 

Penafiel, comparativa-
mente com 2019, teve um 
aumento de 1,7 milhões. Já 
os concelhos de Paços de 
Ferreira e Lousada, cada um, 
recebe pouco mais que 1 mi-
lhão de euros de aumento. 

No capítulo das fregue-
sias, tal como nos concelhos, 
todas tiveram aumento, sen-
do que a freguesia sede do 

concelho – Paredes – vai re-
ceber 285.741 euros do Fun-
do de Equilíbrio Financeiro 
(FEF). Lordelo e Rebordosa 
recebem apoios cada uma na 

ordem dos 11 mil de euros. 
Ainda assim, a Junta de Lor-
delo (PSD) vai acomodar 
mais 4. 526 euros que a vizi-
nha junta de Rebordosa (PS).

António Orlando  | texto

PUB

Transferências do Estado para as freguesias: 
Aguiar de Sousa 6952 euros, Astromil 30273 euros, Bal-

tar 64399 euros, Beire 43127 euros, Cête 46440 euros, 

Cristelo 31270 euros, Duas Igrejas 58467 euros, Gandra 

84932 euros, Lordelo 117432 euros, Louredo 33791 eu-

ros, Parada de Todeia 39028 euros, Rebordosa 112906 

euros, Recarei 70461 euros, Sobreira 76432 euros, So-

brosa 43761 euros, Vandoma 42299 euros, Vilela 64881 

euros e Paredes 285741 euros.

Norte
Os 86 municípios da região Norte vão receber, em 2020, 
cerca de 985 milhões de Euros de verbas provenientes do 
Orçamento de Estado, no contexto do regime financeiro 
das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 
A transferência – que engloba o Fundo de Equilíbrio Finan-
ceiro, o Fundo Social Municipal, uma participação de 5 por 
cento do IRS, o excedente da variação da participação de 
cada município nos impostos do Estado e uma participação 
de 7,5 por cento do IVA – “assenta no princípio de estabili-
dade e procura garantir os meios adequados ao cumpri-
mento das competências dos municípios”, recorda a 
CCDR-N.
Em relação ao ano anterior verifica-se um aumento de per-
to de 88 milhões de Euros, resultante da revisão acima em 
termos percentuais e de, pela primeira vez, existir uma dis-
tribuição pelos municípios do valor do IVA cobrado nos 
setores do alojamento, restauração, comunicações, eletri-
cidade, água e gás.
Já o valor transferido, em 2020, do Estado às freguesias da 
Região do Norte é de 85 milhões de Euros e corresponde, 
quase na totalidade, ao Fundo de Financiamento das Fre-
guesias. Verifica-se, por comparação a 2019, um aumento 
de 8 milhões de Euros.

FOTO: DR
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DESTAQUE

A 
pandemia da Co-
vid-19 remeteu, 
este ano, as cele-

brações do Dia Municipal do 
Bombeiro para o salão Nobre 
da Câmara de Paredes. A pro-
metida festa em "casa" dos 
Bombeiros de Rebordosa 
não se realizou por culpa do 
coronavírus. 

Sem o eloquente desfile 
das corporações, a cerimónia 
do Dia Municipal do Bombei-
ro ficou marcada por um novo 
reforço do apoio às cinco cor-
porações de Bombeiros do 
concelho - Baltar, Cête, Lor-
delo, Paredes e Rebordosa.

O executivo de Alexan-
dre Almeida colocou em en-

velopes cheques com o va-
lor remanescente (cerca de 
2 mil euros) que perfez os 18 
mil euros ganhos por cada 
uma das corporações refe-
rente à venda das máscaras 
sociais da ação solidária 
“Uma Máscara por quem 

nos socorre” e entregou-os 
aos voluntários.

Recorde-se que no pico 
da pandemia da covid-19 os 
cidadãos de Paredes foram 
desafiados a deslocarem-se 
aos quartéis dos bombeiros, 
delegações da Cruz Verme-

lha e Juntas de Freguesia 
para adquirirem uma más-
cara por 1 euro cujo valor 
reverteria como forma de 
donativo a essas corpora-
ções. Ao todo terão sido 
vendidas mais de 80 mil 
máscaras.

“Dissemos logo no início 
da campanha que se a venda 
das máscaras não fizesse os 
100 mil euros, iríamos entre-
gar o valor em falta às corpo-
rações. Venderam-se mais de 
80 mil máscaras pelo que o 
restante valor foi hoje entre-

gue", disse o presidente da 
câmara, já depois de ter agra-
decido o esforço de todos os 
bombeiros do concelho, pela 
"dedicação e empenho no 
combate a todas as situações 
solicitadas".

O vereador com o pelouro 

Bombeiros com máscaras de combate a inc êndios equipadas com proteção à covid-19

DIA DO BOMBEIRO. Câmara de Paredes assinalou, no dia 9 de junho, de forma simbólica, o Dia Municipal do Bombeiro. Na oca-
sião, foram anunciados apoios monetários e equipamentos para as corporações.

António Orlando  | texto
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Bombeiros com máscaras de combate a inc êndios equipadas com proteção à covid-19

da Proteção Civil, Elias Bar-
ros, tratou de anunciar aos 
presentes que naquele dia a 
câmara tinha entregue a to-
das corporações de Paredes 
“400 máscaras próprias para 
o combate aos incêndios e 
adaptadas para estes tempos 

Quartel de Rebordosa  
vai renascer com nova cara

B.V. Lordelo vão ter novo Quartel 

As obras de remodelação e amplia-
ção do Quartel da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa (AHBVR) decorrem a bom 
ritmo.  O velho quartel com mais de 30 
anos está a ser alvo de um investimento 
de 1,2 milhões de euros com o objetivo 
de dotar o espaço com mais camaratas, 
adaptando-o à existência de mulheres 
ao serviço, que atualmente não têm se-
quer camarata. Do projeto faz parte, 
também, a construção de balneários, 

espaços de formação, nova central de 
comunicações e um museu.

O financiamento da empreitada faz-
-se através de doações da Cooperativa 
A Celer, Câmara de Paredes, e ajuda da 
população. Atualmente existe uma 
conta aberta numa instituição bancária 
para onde os interessados em ajudar os 
bombeiros, podem fazer o donativo 
que entenderem. A transferência ban-
caria da ajuda deve ser feita para o 
IBAN: 007900005591909710167

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lordelo 
(AHBVL), que celebrou no passado dia 
11 de maio, o seu 50º aniversário, 
aguarda pelo início das obras da cons-
trução de um novo quartel. 

Trata-se de um investimento de 1,6 
milhões de euros. A autarquia cele-
brou um protocolo com a associação, 
que prevê o apoio financeiro do muni-
cípio de mais de 249 mil euros para a 
execução das obras. Na comemoração 
das bodas de ouro da instituição o mu-
nicípio reforçou o apoio municipal em 
mais 50 mil euros. A construção do 
quartel é vital para a AHBVL atenden-

do a que, por exemplo, cerca de 40 por 
cento das viaturas estão acomodadas 
no exterior do quartel, porque o espa-
ço é diminuto e não permite albergar 
todas as viaturas. No que toca aos re-
cursos humanos, há igualmente a ne-
cessidade de construção de novas ca-
maratas femininas e masculinas, uma 
vez que as existentes já não respon-
dem às necessidades da corporação.

Com 50 anos de história, a Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo serve cerca de 18 
mil habitantes das freguesias de Lor-
delo, Vilela e Duas Igrejas, no concelho 
de Paredes.

de pandemia, no valor de 8 
mil euros”.

Com o verão a chegar já 
nesta segunda-feira, e te-
mendo-se o pior com os fo-
gos florestais, o vereador 
revelou que o município já 
beneficiou cerca de 34 km 
de caminhos florestais ao 
longo do concelho e limpou 
os terrenos nas zonas en-
volventes às zonas indus-
triais, parques de lazer, es-
colas e infantários. 

O concelho de Paredes, 
em 2019, foi dos que mais 
fogos registou – 351 ocor-
rências – sobretudo em zo-
nas de interface urbano-
-florestal. Ao todo arderam 
64 hectares, um valor con-
siderado por Elias Barros 
“como residual”. 

Na cerimónia de evoca-
ção do Dia do Bombeiro, o 
responsável pela Proteção 
Civil Municipal, deu ainda 
nota que no último ano o 
concelho já ativou por duas 
vezes o Plano de Alerta Mu-
nicipal. No caso, aquando 
da intempérie do último in-
verno que por exemplo ar-
rancou um telhado do Bair-
ro do Sonho, na cidade de 
Paredes e agora por causa 
da pandemia da covid-19. 

José Miranda, presiden-
te da Federação Distrital 
dos Bombeiros, aproveitou 
a deixa para alertar os vo-
luntários: “tenham cuidado. 
Não acreditem que os au-
dazes têm sorte”. O respon-
sável assinalou ainda o tra-
balho desenvolvido pela 
classe no combate à pande-
mia. “Se não nos chegarmos 
à frente o socorro não se faz 
devidamente. Mais tarde 
alguém tem de assumir a 
responsabilidade por pre-
tenderem tirar esse crédito 
aos bombeiros. Este mode-

lo de bombeiros acabou 
não podemos andar de mão 
estendida”, advertiu José 
Miranda. 

Na mesma linha de ra-
ciocínio, o representante 
da Liga de Bombeiros pre-
sente na cerimónia deixou 
claro que o sistema de pro-
teção civil nacional “preci-
sa” dos bombeiros. “O go-
verno teve ideia diferente 
para o transporte dos doen-
tes de covid-19, mas foram 
os bombeiros que fizeram o 
serviço”, contextualizou, 
Bruno Alves, secretário 
executivo da Liga de Bom-
beiros Portugueses. O res-
ponsável apelou à união 
dos bombeiros para que o 
governo e as autarquias re-
conheçam os bombeiros 
como pilar fundamental da 
proteção civil. 

Simão Barbosa, coman-
dante dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, em 
nome de todos os voluntá-
rios do concelho, aprovei-
tou a cerimónia do Dia Mu-
nicipal do Bombeiros para 
agradecer à câmara de Pa-
redes a ajuda significativa 
que receberam nestes tem-
pos de pandemia. O Poder 
Local mostrou assertivida-
de”, concluiu. 

Na cerimónia do Dia do 
Bombeiro em Paredes es-
tiveram presentes todos 
os comandantes e presi-
dentes das cinco corpora-
ções de bombeiros do con-
celho (Baltar, Cête, Lorde-
lo, Paredes e Rebordosa) 
assim como o 2º coman-
dante do Comandante Dis-
trital de Operações de So-
corro, Albano Teixeira, que 
realçou o papel dos bom-
beiros: “homens e mulhe-
res que desafiam tudo o 
que há de novo”. 
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“O nosso treinador continuará  
de alma e coração no Clube”

ENTREVISTA - ANTÓNIO PEDRO SILVA É RECANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO USC PAREDES

A
ntónio Pedro 
Silva é recan-
didato às elei-

ções para a direção do 
União Sport Clube de 
Paredes, cujo escrutínio 
eleitoral está agendado 
para o dia 20 de junho 
entre as 15 horas e as 19 
horas.  O prazo para a 
apresentação de candi-
daturas termina a 19 de 
junho.

O anúncio da recandi-
datura foi feito pelo pró-
prio António Pedro Silva 
num post publicado na 
página do facebook do 
clube. Aí o dirigente faz 
o balanço do mandato 
que agora chega ao fim 
dando relevo ao traba-
lho e a colaboração que 
teve dos sócios, o apoio 
dos adeptos, dos patro-
cinadores, da Câmara de 
Paredes,  treinadores, 
diretores, fisioterapeu-
tas, atletas e respetivas 
famílias.

Em entrevista a O Pro-
gresso de Paredes, Antó-
nio Pedro Silva aponta o 
atual momento pandémi-
co como força maior para 
não virar as costas ao clu-
be, agora que o mandato 
para o qual foi eleito em 
julho de 2017 chega ago-
ra ao fim.

Progresso de Paredes 
(PP) - O que é que leva o 
António Pedro Silva a re-
candidatar-se a um se-
gundo mandato na presi-
dência do USC Paredes?

Pedro Silva (PS) - Não 
foi uma decisão fácil, acre-
dite, mas perante a situa-
ção que repentinamente 
rompeu pelas nossas vidas, 
n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  o u 
abandonar o “barco” como 
se costuma dizer.

Isto não quer dizer que 
eu seja a única pessoa que 
possa liderar os destinos do 
Clube, como é evidente.

PP – Recandidata-se 
com a mesma equipa?

PS – Os órgãos sociais 
terão alguns ajustes, uma 
vez que algumas pessoas 
por motivos profissionais 

ou pessoais, não podiam 
continuar, aproveito para 
lhes agradecer o que fize-
ram, e estou certo que cada 
um deles, mesmo estando 
“de fora”, manterão a sua 
paixão pelo Clube e sei que 
se o Clube precisar pode 
contar com eles.

PP – A possibilidade de 
o USC Paredes voltar a jo-
gar nas Laranjeiras foi de-
c i s i v o  p a r a  a 
recandidatura?

PS – Neste momento 
temos que trabalhar com as 
instalações que temos e 
pensar no dia a dia do Clube 
e na resolução dos proble-
mas que todos os dias nos 
surgem.

Naturalmente que será 
para mim um momento de 
felicidade, enquanto unio-

nista e enquanto Pareden-
se, que o Estádio seja uma 
realidade, e então que o 
União de Paredes regresse 
a casa.

PP – Com estabilização 
do clube (futebol sénior) 
no nacional de futebol al-
cançada nas últimas tem-
poradas, a luta pela subida 
de mais um patamar passa 
a ser objetivo do USCP? 

PS –  Ora aqui está o 
ponto, e este foi sem dúvi-
da, o fator decisivo para me 
recandidatar.

O Futebol como o co-
nhecíamos deixou de exis-
tir, e tenho dúvidas que 
regresse.

E face à crise que hoje se 
sente e se adivinha no hori-
zonte, é arriscado e até pre-
tensioso, falarmos em esta-

bilização do futebol sénior 
do União de Paredes nos 
campeonatos nacionais.

Vamos ter que contor-
nar obstáculos ainda mais 
duros e difíceis do que 
aqueles que conhecemos 
ao longo do mandato, e por 
isso, vamos precisar de um 
maior apoio das mais diver-
sas entidades.

Quase que me atrevo a 
dizer, hoje mais do que 
nunca.

PP – Já sabe em que 
campeonato e em que 
moldes vai competir o 
USC Paredes na próxima 
época? Parece-me que 
ainda há muita poeira no 
ar… tem alguma informa-
ção privilegiada que possa 
partilhar com os associa-
dos e adeptos?

P S  –  C o m o  d i s s e  e 
b e m ,  h á  a i n d a  m u i t a 
“poeira no ar”, e mante-
mos um contacto perma-
nente com a FPF, mas não 
estamos “sentados à es-
pera” que haja uma defi-
nição do modelo compe-
titivo da próxima época, 
pelo contrário, estamos a 
preparar a época com o 
rigor e ambição de sem-
pre, para quando a situa-
ção ficar clarificada, es-
tarmos prontos.

PP – Eurico Couto vai 
continuar a ser o treina-
dor do USC Paredes? 

PS – O nosso treinador 
continuará de alma e cora-
ção no Clube.

PP – Constituição do 
plantel. Já há reforços? 

PS – Como lhe disse, es-
tamos a preparar de acordo 
com as nossas possibilida-
des a formação do plantel 
para a próxima época, e que 
o mesmo seja tão competi-
tivo como os anteriores, 
mas sobretudo que hon-
rem o símbolo e a camisola 
que vestem.

PP – A Câmara é a dona 
do Estádio das Laranjeiras 
e o USC Paredes, até pro-
va em contrário, será o 
natural utilizador do novo 
estádio. Como é que está 
esse dossiê? 

PS – Bom, a sua per-
gunta e a questão de ser o 
USC Paredes o natural uti-
lizador do Estádio, reme-
te-me para o que lhe disse, 
neste momento estamos a 
trabalhar com as instala-
ções de que dispomos, 
aproveito para mais uma 
vez agradecer ao Sr. Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes Dr. Alexan-
dre Almeida, a oportuni-
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ESTRUTURA. Nome feminino 
que tanta importância tem no 
futebol. Mas vamos por partes. 
O que é a estrutura? Segundo o 
dicionário da língua portugue-
sa: modo como as diferentes 
partes de um todo estão dis-
postas; construção e disposi-
ção (de um edifício); o que per-
mite que uma construção se 
sustente e se mantenha sólida; 
o que serve de sustento ou de 
apoio; ou objecto que se cons-
truiu (ex.: o edifício é uma es-
trutura sólida); entre outros.
E no futebol? Para mim, quando 
falamos de estrutura, falamos 
de recursos humanos e na for-
ma como são organizados, de 
maneira a ser o apoio, a base, o 
suporte do clube. E quanto me-
lhor for a estrutura mais suces-

so terá o clube.Recentemente, 
Fernando Gomes, presidente 
da Federação Portuguesa de 
Futebol, a propósito da pande-
mia que nos assola e das deci-
sões a tomar no futebol, disse:
“Escolher bem diretores des-
portivos, treinadores, jogado-
res. Ultrapassada esta conjun-
tura extraordinária, teremos 
de evitar as trocas constantes 
de recursos humanos ao pri-
meiro sinal de que as coisas não 
correm conforme o planeado. 
A persistência, a resiliência e o 
trabalho coletivo dão resulta-
dos. A FPF, recordo, desde o 
início de funções da atual dire-
ção, há oito anos, só trocou de 
selecionador nacional uma vez. 
O primeiro título internacional 
em todos os escalões e verten-

Estrutura
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tes só surgiu depois de jogarmos 
cinco finais. O primeiro título eu-
ropeu só foi conquistado após 
102 anos de história federativa.”
Em nota de rodapé, a FPF renovou 
esta semana com o selecionador 
Fernando Santos até 2024, ele 
que está no cargo desde Setem-
bro de 2014. Se cumprir o contra-
to será aquele com mais anos no 
cargo em 100 anos de história da 
selecção (a par de Cândido de Oli-
veira, 1935-1945).
Se há coisa que, na minha opinião, 
a FPF tem feito desde que Fernan-
do Gomes assumiu a presidência é 
apostar em recursos humanos 
competentes. E apostar sistema-
ticamente. Nas mais diversas 
áreas – do treino, da saúde, da for-
mação, da gestão. Com resultados 
a todos os níveis à vista – financei-
ros e desportivos, à cabeça. A Fe-
deração tem um quadro de recur-
sos humanos muito vasto – dá-lhe 
tempo e liberdade para trabalhar, 
para errar, para melhorar, para 
evoluir, para fazerem um trabalho 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

elogiado nos quatro cantos do 
Mundo. Os recursos humanos 
não são vistos como despesa – 
têm sido vistos como investimen-
to e rendimento. A FPF olha para 
os seus técnicos como alguém que 
vai valorizar o seu produto. E têm-
-no feito de forma meritória.
E durante vários anos também já 
ouvimos dizer que era a estrutu-
ra de um clube grande que ganha-
va campeonatos. Fosse quem 
fosse o treinador, e fossem quem 
fossem os jogadores, os títulos 
eram conquistados. E os adeptos 
atribuíam, invariavelmente, 
maior mérito à estrutura.
Os clubes, de norte a sul, dos pro-
fissionais aos amadores, infeliz-
mente, continuam a não investir 
na estrutura – que lhes torne o 
clube melhor, os deixe mais perto 
do sucesso, que garanta retorno 
do investimento.
Discordo de quem argumenta que 
os clubes sem recursos financeiros 
não podem “gastar” dinheiro na 
estrutura porque ele não esbanja. 

No entanto, eu acho que são acima 
de tudo esses clubes que têm de 
mudar a metodologia e investir na 
estrutura – se o dinheiro é pouco há 
que investi-lo bem. Porque haven-
do menos hipóteses de contratar o 
“treinador ideal” ou os jogadores 
que seriam as primeiras opções e 
que são perdidos para os adversá-
rios mais poderosos, torna-se es-
sencial ter uma estrutura capaz de 
fazer a diferença, de trabalhar em 
antecipação, de oferecer aquilo 
que todos querem: condições de 
trabalho que permitam que o tra-
balho seja menos difícil de desen-
volver e que seja menos difícil ul-
trapassar as adversidades. Ter um 
contexto favorável, preparado ao 
longo do tempo pela estrutura, fará 
atrair alvos que em condições nor-
mais se podiam perder. E isso con-
segue-se com um trabalho de equi-
pa do director geral, do director 
desportivo, do secretário técnico, 
do chefe de scouting, dos scouts, 
dos treinadores da casa, do nutri-
cionista e do psicólogo, por exem-

plo – são os alicerces do “edifí-
cio do futebol” que vão permitir 
que treinador e jogadores, com 
eles, estejam muito mais próxi-
mos do sucesso, possibilitando 
um trabalho a médio/longo 
prazo, ao contrário do que 
acontece actualmente, em que 
os resultados imediatos ditam 
sistemáticas mudanças nos clu-
bes e, por conseguinte, despe-
sas e mais despesas.
Eu acredito cegamente nisto. 
E, parafraseando Fernando 
Gomes, é apenas “uma forma 
de olhar.”
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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.

dade que nos está a dar de 
regressarmos a casa!

PP – Agora já lhe comuni-
cou para quando é que pers-
p e t i v a  t e r  o  e s t á d i o 
reerguido? 

PS – O senhor presidente 
da Câmara Municipal de Pare-
des já teve a gentileza de me 
transmitir. Mas é uma situa-
ção que naturalmente não 
compete a mim transmiti-la 
publicamente.

PP – Pelo que se sabe o 
estádio das Laranjeiras terá 
“somente” duas bancadas 
laterais, nas infraestruturas 
que serão edificadas, presu-
mo que debaixo da bancada 
nascente, vai haver lugar pa-
ra instalar a sede do USC 
Paredes? 

PS – O Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, julgo que em breve irá fa-
zer a apresentação do projeto 
do Estádio das Laranjeiras.

PP – Ou o Estádio será 
apenas a sala de espetáculos 
do clube? 

PS – Como referi anterior-
mente, em breve o Dr. Alexan-
d r e  A l m e i d a  i r á 
pronunciar-se. 

PP – O USC Paredes con-
ta atualmente com cinco 

modalidades. O ecletismo é 
para reforçar no futuro, ou 
esta mão cheia de modalida-
des já é suficiente? 

PS – Olhe, aqui está mais 
um motivo para a recandida-
tura. Eu e a minha equipa que-
remos consolidar as secções 
já existentes, mas abranger 
mais modalidades, isto claro 
está, se virmos que há condi-
ções para dar esse passo.

O nosso foco no ecletis-
mo é apresentar equipas 
competitivas, mas sobretu-
do que as mesmas tenham na 
sua base os escalões de for-
mação, em nenhuma dessas 
modalidades começamos 
“pelo telhado”, mas sempre 
pelos alicerces que são os 
nossos atletas mais jovens.

PP – Faça um ponto de 
situação de cada uma das 
modalidades. (Desde o nú-
mero de atletas passando 
pelo desempenho desporti-
vo até aos objetivos a al-
cançar, etc.)

PS – Hoje temos 300 atle-
tas da formação no futebol, 52 
no Basket, mais de 100 no Hó-
quei em Patins, 23 no Futsal, 
60 na dança, e 20 no karaté, e 
secção de veteranos no Hó-
quei e no Futebol, o que diz 
muito sobre a vitalidade do 
Clube.

Cinco modalidades, mais 
de 600 pessoas que todos os 
dias se dedicam ao nosso clu-
be, motivos mais do que sufi-
cientes para continuar a 
lutar.

.

Like Comment Share

Caros amigos unionistas,
Quando há três anos, iniciamos funções estávamos convencidos da dificuldade da tarefa 

que nos estava a ser confiada, mas tínhamos o sonho que todas as metas a que nos propusemos 
podiam, com dedicação e esforço de todos, ser alcançadas.

E se o sonho comanda a vida, posso e devo confessar que tais metas não foram conseguidas 
porque todos os dias queremos ir mais além, e as metas então traçadas foram sendo ultrapas-
sadas e substituídas por outras, mais arrojadas.

E tal só foi possível conseguir, porque hoje somos mais unidos, somos mais união, somos 
mais, melhores e maiores do que éramos, mas estou certo, que mantendo este espírito, ama-
nhã continuaremos a crescer.

Por isso, e antes de mais, a toda a equipa diretiva que me acompanhou neste período, em 
especial àqueles que por motivos pessoais terão que abraçar outros projectos, mas que sei que 
se manterão com o clube no coração, aos nossos sócios, aos nossos adeptos, aos nossos patro-
cinadores, a Câmara Municipal de Paredes, treinadores, diretores, fisioterapeutas, aos nossos 
atletas e suas famílias, deixo o meu muito obrigado.

E se estes 3 anos foram difíceis, pior ficaram com a situação de pandemia em que mergu-
lhou o mundo, com consequências gravosas para todos os sectores de atividade, e que o nosso 
clube não foi exceção.

Por isso, não podíamos baixar os braços e sentimos necessidade de avançar, com redobra-
do ânimo de tudo o que estiver ao nosso alcance para superarmos os tempos conturbados em 
que vivemos.

Vamos dar especial atenção a todas as secções, mas em especial aos escalões de formação, 
não deixando de ambicionar que o clube cresça mais ainda, não apenas em número de modali-
dades, mas sobretudo de atletas.

Se hoje temos 5 modalidades, mais de 600 pessoas que todos os dias se dedicam ao nosso 
clube, queremos mais amanhã.

E porque o União Sport Clube de Paredes não aposta apenas no desporto, não podemos 
esquecer a sua preocupação com a cultura e com a arte, de que é exemplo a nossa escola de 
dança, que tem vindo a crescer em número de alunos, o que só nos dá mais ânimo para apostar 
num clube eclético em que a cultura e o desporto continuem a caminhar de mãos dadas.

Queremos e iremos ir mais além, e com o apoio de todos sei que lá chegaremos.
Vamos todos lutar e trabalhar para o crescimento do USCP.
Contamos com o vosso apoio e que no futuro mais pessoas se juntem a nós, porque en-

quanto houver estrada para andar, agente vai continuar. Sei que estarão connosco para que o 
União Sport Clube de Paredes seja mesmo União de Paredes.

Um abraço,
Pedro Silva
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S
eguem a bom ritmo, pese 
embora ainda não haja 
informações sobre o iní-

cio da próxima época, as constru-
ções dos planteis das equipas da 
região. O Aliados Lordelo com 

uma equipa completamente re-
formulada, para jogar à imagem 
do seu treinador Pedro Ferreira, 
já confirmou 18 jogadores. Já o 
Aliança Gandra, que continuará a 
ser orientado por Mário Rocha, 

que já apontou à subida de divi-
são, estará à espera do momento 
certo para fechar o plantel. O Re-
bordosa, que vai ser orientado 
por Arlindo Gomes, tem apostado 
sistematicamente na subida de 

divisão e esta época não será ex-
cepção, como comprovam as con-
tratações de jogadores experien-
tes; curiosamente vêm quatro de 
uma equipa que subiu (Salguei-
ros) e dois da divisão superior 

(Amarante). Nota para o Vila Caiz 
que contratou o experiente trei-
nador Jorge Regadas, que esteve 
sem treinar duas épocas, e pelo 
seu currículo coloca os holofotes 
no clube amarantino.A.O.

GR: Luís Monteiro (Ermesinde), Rui 
Leal, Gouveia. DEF: Rui Alves (Barro-
sas), Celso Sousa (Vila Caiz), Chiquinho. 
MÉD: Carlão (Alpendorada), Hugo Cos-
ta (Aliança Gandra), Diogo Preto, Ricar-
do Fernandes (Ermesinde). AVA: Pedri-
nho, Fonseca, Diogo Brandão (Aliança 
Gandra), Gilmar, Ivan Labrado.

GR: Luís Barros (Águias Eiriz). DEF: Rafa 
(Lixa), Diogo Guimarães, Rui Miguel, Hugo 
Silva (Aliança Gandra), Carlos Nunes. MÉD: 
Ratinho (Vilarinho), Edu Santos. AVA: Rafi-
nha, Carlos Ferreira, Migas, Danilo Castro.

DEF: Costa Pinto (Vila Meã). AVA: Lu-
la (Vila Caiz).

DEF: Pinto, Hugo Silva. MÉD: Agosti-
nho, Celso Mota, Coelho. AVA: Hélder 
Silva, Artur Costa, Jorginho.

GR: Rica, Jorge Ferreira. DEF: Tiaguinho, 
Vieira, Ari. MÉD: Vítor Teixeira, Sousa, Dia-
by. AVA: Edu Leal, Pipo, Ricardo Teixeira, 
Cláudio Neves.

DEF: Rui Cunha, Bruno Santos. MÉD: 
Pedro Pinto, Rúben Moreira. AVA: 
Roberto Policarpo, Lucas Sheldon.

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

VILA CAIZ

Tr: Jorge Regadas 
(sem clube)

FREAMUNDE

Tr: Jorge Nogueira

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

GR: Alexandre Reis, Samu. DEF: Pe-
dro Marinho, Leonardo Dias, Dani. 
MÉD: Fabiano, Moreira, João André, 
Moura, Pedro Vieira. AVA: Henrique 
Martins, Henrique Vieira.

GR: Luccas. DEF: Xicão, Moca. AVA: 
Souza, Yeiner Naranjo.

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

DEF: Celso Sousa (Aliados Lordelo). 
MÉD: Rui Batata (Alpendorada). AVA: 
Maomé (Marco 09), Gonçalo Ferreira 
(Dragões Sandinenses), Lula (Lixa).

DEF: Ricardo Costa

GR: Ernesto Sousa, João Pinto, Nicolás, João 
Viana. DEF: Fábio Teixeira, Miguel Silveira, 
Thomas Queirós, Dramé, Dário Moreira, 
Gabi, Vitor Mendes, Tiago Zidane. MÉD: 
Akpey, Innocent Onobun, Diaby, Álvaro Ma-
cedo. AVA: Francis Amoah, Silvério, Lula, Rui 
Pinto, Diogo Mendonça, Tiago Teixeira, Rafa, 
Leandro Teixeira, Fábio Macedo.

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

AVA: Tiaguinho, Ba (Alpendorada).

GR: Moisés. DEF: Rui Magalhães, Luís 
Carlos, Rui Cruz. MÉD: Fábio Brandão, 
Patrick, Pedro Martins (Pedras Rubras), 
Diogo Martins (Pedras Rubras). AVA: 
Bruno Pereira (Citânia Sanfins), Xavica.

GR: Filipe Barros. DEF: Preto, Bruninho, 
Gonçalo Silva. MÉD: Frazão, André Ro-
cha, Trigueira, Alex Moreira. AVA: Alex 
Carvalho, Maurício, Diogo Almeida.

DEF: André Alves, Cláudio Silva, Paulo 
Bessa. MÉD: Dani Saraiva. AVA: Mi-
guel Teixeira, Diogo Luís.

GR: Diogo Santos. DEF: Moreira, Pau-
lo Monteiro, Xandão. MÉD: Pedro 
Vaqueiro, Pedro Alves, Tiago Ribeiro. 
AVA: Valdinho.

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousense), 
Carlos Ribeiro (Maia Lidador), Fábio 
Carvalho (Valadares Gaia). DEF: João 
Moreira (Barrosas), Hugo Soares (Vila 
FC). MÉD: Artur Pacheco (Lousada), 
André Silva (juniores Aliados Lordelo). 
AVA: Nordine (Mirandela), Rui Silva 
(Grijó), Duarte Oliveira (Vilarinho).

DEF: Tiago Silva (Amarante), Dani (Amaran-
te), Edgar Teixeira (Aliança Gandra),  Pepe 
(Salgueiros), José Vilaça (Salgueiros). MÉD: 
Luís Gonçalves (Salgueiros). AVA: Martins 
(Vilarinho), Vítor Andrade (Salgueiros).

GR: Flávio Brandão (Aliança Gandra). 
DEF: Pedro Batista (Barrosas), Rafa 
(Rebordosa), Nani (Aliança Gandra).

ALIADOS 
LORDELO

Tr: Pedro Ferreira

REBORDOSA

Tr: Arlindo Gomes
(Vila Meã)

LIXA

Tr: Filipe Mesquita

SAÍDAS DÚVIDAS PERMANÊNCIAS

Informações confirmadas pelos canais oficiais dos Clubes

CONTRATAÇÕES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
Rua das Lameiras  /  BEIRE 

4580-281 PAREDES  /  917 205 438

PUB
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PUB

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

ASSIM NASCEU PORTUGAL

AUTOR: 

DOMINGOS AMARAL

P o r  a m o r  a 
u m a  m u l h e r  a 
h i s t ó r i a  d e  D. 
Afonso 
Henriques.

Na Páscoa de 
1126, em Viseu, 
o príncipe Afon-
so Henriques co-
nhece Chamoa Gomes, uma be-
la rapariga galega por quem se 
apaixona perdidamente. Contu-
do, sua mãe, D. Teresa, regente 
do Condado Portucalense, proi-
birá o casamento, pois Fernão 
Peres de Trava, seu amante, não 
admite o enlace com a sua sobri-
nha Chamoa.

A fúria de Afonso Henriques 
é imensa. Zangado com a mãe, 
arma-se a si próprio cavaleiro na 
Catedral de Zamora; recusa 
prestar vassalagem ao novo rei 
de Leão, de Castela e da Galiza, 
o seu primo Afonso VII; e come-
ça a liderar os portucalenses de 
Entre Douro e Minho, que vi-
vem revoltados com a influência 
do Trava e as decisões de Dona 
Teresa. Cresce a convulsão no 
Condado Portucalense, todos 
são arrastados por ela e envol-
vem-se num conflito sangrento, 
que terminará com a inevitável 
Batalha de São Mamede, em 
Guimarães.

Em Coimbra, a moira Zulmira 
e suas filhas Fátima e Zaida, pri-
sioneiras de D. Teresa, agitam-
-se com a notícia de que um 
guerreiro sarraceno as virá res-
gatar, enquanto um assassino 
implacável as tenta matar, a 
mando do califa almorávida de 
Marraquexe, que teme que 
aquelas três mulheres possibili-
tem a ressurreição do antigo 
califado de Córdova.

T
erminado o mestrado, 
Domingos Amaral re-
gressou a Portugal e 

decidiu começar uma carreira 
como jornalista. Começou no 
extinto jornal O Independente, 
onde esteve 11 anos. Como 
cronista escreveu também para 
o Diário de Notícias, Grande 
Reportagem e Diário Económi-
co. Foi diretor da Maxmen e 
lembra esses tempos como “os 
sete anos mais divertidos da 
minha profissão.” Posterior-
mente, cumpriu funções de di-
retor da revista GQ durante 
quatro anos, de onde saiu em 
2012.

Foi em 1999 que decidiu se-
guir as pisadas da mãe, a escri-
tora Maria Roma, e estrear-se 
como autor com o livro Amor à 
Primeira Vista, obra que aliás 
foi admitida no concurso para o 
Prémio da APE, lançado pela 
Editorial Notícias.

No ano seguinte edita O Fa-
nático do Sushi (2000) que con-
ta a história de um subinspetor 
da Polícia Judiciária que tem 
em mãos um caso de tentativa 
de assassinato.

Assim Nasceu Portugal é o 
seu mais recente trabalho, on-
de conta de uma forma diferen-
te a história do nascimento de 
Portugal. “A história”, conta Do-
mingos Amaral, “atravessa a in-
fância e a adolescência de um 
dos meus heróis, o nosso pri-
meiro rei, Afonso Henriques”. 
Paixão que, aliás, o escritor par-
tilhava com o seu pai, Diogo 
Freitas do Amaral, conhecido 
catedrático português de Direi-

to e destacado dirigente políti-
co do pós-25 de abril e falecido 
recentemente.

Assim Nasceu Portugal jun-
tou-se aos outros 11 livros já pu-
blicados, cujos títulos são: Amor 
à Primeira Vista, O Fanático do 
Sushi, Os Cavaleiros de São João 
Baptista, Enquanto Salazar Dor-
mia, Já Ninguém Morre de Amor, 

Cozido à Portuguesa, Quando 
Lisboa Tremeu, Verão Quente, O 
Retrato da Mãe de Hitler, Um Ca-
samento de Sonho e A Bicicleta 
que Fugiu dos Alemães.

Domingos Amaral teve tam-
bém um blog, O Diário de Do-
mingos Amaral, onde até 2016 
escreveu todos os dias sobre os 
mais variados temas – econo-

mia, política, futebol, sexo, en-
tre outros. Simultaneamente, o 
escritor é professor na Univer-
sidade Católica, no curso de 
Economia e Gestão, onde lecio-
na a cadeira de Economia do 
Desporto. Benfiquista assumi-
d o ,  D o m i n g o s  A m a ra l  v i ve 
atualmente em Lisboa e é pai de 
três raparigas e um rapaz.

Domingos Amaral, escritor 
do mês na biblioteca ALORD
LIVROS. Autor de “Assim Nasceu Portugal”, uma espécie de Game of Thrones à portuguesa, é li-
cenciado em Economia, pela Universidade Católica, com mestrado em Relações Económicas 
Internacionais, na Universidade de Columbia, Nova Iorque. 
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O Clube de Andebol de 
Baltar (CAB) foi alvo de des-
taque no site da Federação 
Portuguesa de Andebol, co-
mo um exemplo do que me-
lhor se faz na modalidade, ao 
nível da formação. Nasceu 
em 2012, como projeto esco-
lar (Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de 
Baltar), pelas mãos de Pedro 
Vasconcelos, professor de 
Educação Física do Agrupa-
mento de Escolas Daniel Fa-
ria. O clube cresceu muito ra-
pidamente e atualmente 
conta com um total de cerca 
de 160 atletas. No feminino, 
todos os escalões estão a fun-
cionar, desde manitas até ve-
teranas e, no masculino, até 
iniciados.

Pedro Vasconcelos, anti-
go jogador, federado desde 
1977, e Professor, “a determi-
nada altura, considerei ser 
fulcral evoluir o desporto es-
colar para uma competição 
“mais séria, por considerar 
que 3/4 jornadas anuais no 

desporto escolar era incon-
cebível. As atletas da equipa 
de infantis femininas, na altu-
ra, até gostavam de treinar e 
sentiam que jogar tão poucas 
vezes era demasiado redutor, 
tal como nós o sentíamos”, 
disse esta velha glória citada 
pela Federação de Andebol 
de Portugal.

Foi então lançada uma 
proposta aos pais, no sentido 
de, entre março e junho de 
2012, haver a possibilidade 
de realizar uma competição 
federada dentro do Agrupa-
mento de Escolas de Baltar. 
Pedro Vasconcelos conver-
sou com o então Presidente 
da Federação de Andebol de 
Portugal, que “abriu todas as 
hipóteses, apoiou a criação 
do projeto e, com o apoio da 
Federação e da Associação 
de Andebol do Porto, foi feito 
um protocolo, no sentido de 
criar o andebol dentro do 
agrupamento. Em termos 
históricos, este é o início”, 
lembrou.

Em termos sociais, o Presi-
dente do CA Baltar é da opi-
nião “que conseguimos criar 
uma marca e uma imagem 
que tem beneficiado a juven-
tude do concelho de Paredes. 
Para além disso, temos tam-
bém objetivos educacionais 

e, inclusivamente, fez parte 
do nosso projeto educativo 
de escola o facto dos nossos 
atletas serem “obrigados” a 
tirar boas notas e tornarem-
-se bons alunos também.” 

Em 2018, dá-se a transi-
ção do CAAE Baltar para o CA 
Baltar, numa ideia de libertar 
o andebol do contexto esco-
lar e impulsionar a modalida-
de na região, e no clube, a pa-
tamares mais altos ao nível da 
competição nacional. A tran-
sição foi pacífica, segundo o 
Presidente do Clube, com a 
exceção das dificuldades ine-

rentes ao facto de “ter que 
fazer as inscrições todas co-
mo transferência de clube.”

Pedro Vasconcelos salien-
tou: “Na criação do primeiro 
projeto inicial, tivemos sem-
pre a ideia de que tudo termi-
naria aos 18 anos, que era 
quando terminaria a escolari-
dade obrigatória”. A transição 
para o CA Baltar veio fazer 
desaparecer esse estigma e 
possibilitou a que o clube pu-
desse ter “atletas de todas as 
idades, com 19, 25, 30 anos, 
até aos veteranos. Em termos 
sociais, respondemos mais 

facilmente aos interesses da 
população”.

Apoio da Junta 

de Freguesia e 

da Câmara Municipal 

de Paredes

Jorge Coelho, Presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Baltar, tem sido um dos prin-
cipais parceiros do clube, 
que considera ser um pouco 
seu também. O autarca diz-
-se orgulhoso pelo que o clu-
be tem conseguido fazer ao 
longo do tempo. Ao nível 
dos incentivos da Junta de 

    BALTAR

Clube de Andebol de Baltar destacado 
como exemplo pela Federação 
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

A Junta de Freguesia 
de Cristelo, promoveu um 
concurso alusivo ao Dia 
Mundial da Criança, cujo 
objetivo era elaborar um 
desenho ou tirar uma fo-
tografia que demonstras-
se um direito da criança. 
Foram vários os partici-
pantes que de forma cria-
tiva expuseram através de 
imagens os direitos das 
crianças, tendo referido o 
Direito a ser Feliz, o Direi-
to à liberdade, o Direito ao 

afeto, o Direito ao supe-
rior interesse da criança, o 
Direito à proteção física, 
mental e social, o Direito à 
educação gratuita e ao la-
zer infantil, o Direito à ali-
mentação, moradia, famí-
lia, e assistência médica, o 
direito à igualdade, o Di-
reito a um nome e a uma 
nacionalidade, o direito a 
crescer dentro de um es-
pirito de solidariedade, 
compreensão, amizade, e 
justiça entre os povos. O 

trabalho vencedor foi o da 
Mariana Leal Carvalho, de 
4 anos, que expressou no 
seu desenho o DIREITO A 
SER FELIZ!

Dia Mundial da Criança foi  
motivo de concurso

Freguesia de Baltar, Jorge 
Coelho revelou à Federação 
que “a nível de logística, dis-
ponibilizamos a carrinha 
para transporte de atletas, 
sempre que possível e tam-
bém fornecemos uma sede 
ao CA Baltar, com as despe-
sas pagas pela Junta.” Mais 
recentemente, o Presidente 
da autarquia reuniu esfor-
ços e conseguiu com que, 
ainda este mês, fosse colo-
cado um piso novo no Pavi-
lhão da Escola Secundária 
de Baltar, onde os atletas do 
CAB realizam os treinos e 
jogos oficiais, proveniente 
do Pavilhão Gimnodesporti-
vo de Paredes, que está em 
vias de ser recondicionado. 
“Tem que haver articulação 
entre as partes e eu estou 
muito satisfeito e orgulhoso 
do que o CAB tem vindo a 
fazer “, afirmou à Federação 
Portuguesa de Andebol. O 
Presidente da Junta de Fre-
guesia, acrescentou  que 
“nesta época de confina-
mento, tenho que deixar 
uma palavra de apreço ao 
Pedro Vasconcelos e à sua 
equipa técnica, que conse-
guiram manter o grupo uni-
do, fazer prevalecer o con-
tacto, através de discursos 
motivacionais através do 
Facebook e cativar os atle-
tas no sentido destes lida-
rem de uma forma mais po-
sitiva com o distanciamen-
to, utilizando o parque da 
cidade para a prática de 
exercício físico.”

A  E s c o l a  B á s i c a  d e 
Cristelo vai passar a lecio-
nar também Ensino Se-
cundário. O aumento de 
competências está rela-

cionado com o reordena-
mento da Rede Escolar 
p a r a  o  A n o  L e t i v o 
2020/2021.  A Câmara 
M u n i c i p a l  d e  Pa r e d e s 
acredita que esta medida 
"vem ajustar-se às neces-
sidades atuais e aos novos 
desafios do estabeleci-
mento escolar liderado 
pelo Professor Mário Ro-
cha", pelo que "saúda a di-

reção da Escola Básica de 
Cristelo e a DGEsTE – Di-
reção-Geral dos Estabele-
cimentos Escolares DSR 
Norte". 

O ensino secundário 
estará disponível já a par-
tir do próximo ano letivo 
em Cristelo cuja escola 
passará a designar-se de 
E s c o l a  B á s i c a  e 
Secundária.

    CRISTELO

Escola Básica de Cristelo vai lecionar 
também Ensino Secundário

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

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES
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A feira quinzenal da Ci-
dade de Rebordosa reabriu, 

no passado dia 8 de junho, 
de acordo com o plano de 
desconfinamento imposto 
pela Direção Geral da Saú-
de para conter a propaga-
ção do vírus. Na ocasião, a 
presidente da junta de fre-
guesia de Rebordosa Salo-
mé Santos, acompanhada 
por todos elementos do 

executivo, marcaram pre-
sença “neste momento im-
portante para apoiar e im-

pulsionar a economia Re-
bordosense”, justificou a 
autarca de freguesia.

    REBORDOSA

Feira retomada após 
pico da pandemia
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A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

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

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

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

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

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

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

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

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

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

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

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

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

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

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

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

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

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

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

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

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

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

A efeméride ficou mar-

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

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

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

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

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

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

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

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz

A Casa do Povo de So-
breira e a Associação Des-
portiva de Valongo assina-
ram um protocolo de Coo-
peração para as  várias 
áreas de formação dos dois 
c l u b e s  d e  h ó q u e i  e m 
patins.

Ciente do caminho per-
corrido até hoje e com a 
certeza de melhorias para 
o clube com vista a uma 
«cooperação estratégica» 
entre os dois emblemas a 
Comissão Administrativa 

da CP Sobreira define este 
protocolo como uma forma 

de desenvolvimento e de 
estreitar a relação entre os 

A câmara de Paredes concluiu as pavimen-
tações de duas ruas em Mouriz. As obras fo-
ram executadas com recurso a mão de obra 
da autarquia. As ruas que receberam o novo 
tapete betuminoso foram a Rua da Estrada 
Nova e a Rua da Urbanização Zé do Telhado.

    SOBREIRA

C.P. Sobreira e AD Valongo  
assinam protocolo de cooperação

    MOURIZ

Pavimentações 

dois clubes, em especial na 
formação do hóquei em pa-
tins, permitindo o inter-
câmbio de jovens atletas, a 
partilha de conhecimentos 
técnicos, a realização de 
jogos de treino, a utilização 
das estruturas de ambos os 
clubes e a elaboração de 
ações de formação.

“A formação da AD Va-
longo é reconhecida como 
uma das melhores forma-
ções do País e a partilha de 
métodos de treino e jogo 
permitirão aos técnicos da 
CP Sobreira adquirir mais e 
novas ferramentas para 
evolução dos atletas forma-
dos na CP Sobreira” reforça 
Rui Carvalho, Membro da 
Comissão Administrativa.

No meu quarto, junto à 
cama, tenho duas mesas-de-
-cabeceira e, em cima delas, 
tenho livros e candeeiros. Na 
minha sala, tenho um sofá, 
uma televisão e uma mesa, 
que, aos fins-de-semana, 
aproveito para pousar os 
p r a t o s ,  o s  c o p o s  e  o s 
talheres.

Tenho a certeza que nas 
vossas casas estas divisões 
acolhem os mesmos objec-
tos, porque, na nossa terra, 

há hábitos que unem as nos-
sas diferenças.  

Se estamos de acordo 
quanto a isso, estamos então 
de acordo que os hábitos que 
unem as nossas diferenças 
pertencem a objectos que, 
em determinado momento 
ou em determinado local, es-
tão colocados numa deter-
minada forma.

Portanto, se um banco 
público serve para alguém 
sentar a anca, então, o banco 
público tem que ser estar co-
locado numa zona acessível. 
Não é o que acontece com os 
bancos que estão em frente 
do Agrupamento de Escolas 
de Lordelo. É no pormenor 
que fazemos a diferença.

    LORDELO 

As Asas dos 
Bancos Públicos

SÍLVIO  
SILVA
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Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princípios 

orientadores da informação livre, rigoro-

sa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-

tivos do concelho de Paredes em áreas 

tão diversas como a política, a economia, 

a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 

social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para to-

dos os cidadãos, independentemente da 

cor, raça, género, convicções, religião, na-

cionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asse-

gurando a dignidade das pessoas e das 

instituições e a sua privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

As grandes e pequenas mentiras 
que sobreviveram à pandemia (I)

U
ma das verdades mais propaladas 
(embora mentirosa) surgidas neste 
período recente é a seguinte: o vírus 

era desconhecido, não se sabia nada sobre as 
suas características, sobre as vias de propaga-
ção, sobre a epidemiologia da infeção. E por-
tanto ter-se-ia criado uma situação imprevisí-
vel. Teria surgido a crer nesta formulação um 
autêntico buraco negro, um trágico novo 
mundo, de acesso e controlo impossível, e de 
previsão aleatória. Estávamos em março de 
2020 e nada sabíamos de finais de dezembro 
de 2019. Disse-se e repetiu-se.
Contudo havia sinais contrários a estes, vin-
dos certamente de quem possuía dados mais 
concretos. Desde logo, a dolorosa experiência 
chinesa, contida de forma radical, não devida-
mente valorizada em estudos. Depois Merkel, 
a chanceler federal alemã, e a sua informação 
de 11 de março de que de forma natural 60 a 
70% da população alemã ficaria infectada e 
que o grande objetivo seria evitar a sobrecar-
ga do sistema de saúde. Isto foi dito assim e 
percebeu-se que a Alemanha tinha uma estra-
tégia de mitigação de prejuízos pandémicos, 
nomeadamente dos mais velhos e doentes. 
Simples palpite? Não o creio. Merkel tinha in-
formação científica para fazer essa previsão, o 
que só poderia ser possível com modelos de 
disseminação comunitária baseada em co-
nhecimento real do vírus.
O próprio Trump, o bombeiro pirómano, disse 
um pouco mais tarde que 200.000 america-
nos poderiam morrer com a pandemia. O nú-
mero oficial atual já ultrapassa os 100.000 o 
que torna curiosamente a previsão como 
acertada. Trump terá certamente informação 
privilegiada do imenso complexo científico-
-militar, o mais preparado do mundo. 
Porquê então a insistência de muitos, em to-
dos os espaços mediáticos, na tese do desco-
nhecimento total do vírus? Para os decisores 
políticos, foi muito conveniente apostar no 
medo, no confinamento total, para impor con-
tinuadamente medidas restritivas penosas. E 
isso teve o lado positivo, funcionou como 
mentira útil. O exemplo espanhol ou italiano 
teve variantes que não são para já totalmente 
explicáveis. Aparentemente a rede pública 
dos serviços de saúde não respondeu à sobre-
carga, antes cedeu não salvaguardando pro-
fissionais de saúde e utentes, num ciclo de 
caos, pessimismo, medo, que durou largas se-
manas. Mas o vírus é essencialmente o mes-
mo desde Wuhan, e cada país respondeu mais 
ou menos assertivamente, mais ou menos 
celeremente, de acordo com a sensibilidade e 
competência dos decisores. E isso faz a 
diferença.  
Vejamos a segunda verdade: estamos todos 
no mesmo barco, o vírus interfere igualmente 
com a vida de todos.

Analisemos o aspeto sanitário, essa crise de 
saúde pública expressa em letalidade, morbi-
lidade e mortalidade. Estudos internacionais 
recentes evidenciam o maior risco de morte 
por COVID-19 nos homens, nos idosos, nos 
pobres, nos asmáticos e diabéticos descom-
pensados, nos obesos, nos asiáticos e nos ne-
gros. São grupos de risco, a que acrescento os 
profissionais de saúde e habitantes de zonas 
ou utentes de instituições onde a pandemia se 
instalou, por essas e outras razões. Há portan-
to regras e intervenções específicas. Genera-
lizar é um comportamento não científico e 
perpetuação do medo inconsequente. A mor-
talidade COVID-19 tem uma taxa muito bai-
xa, ao contrário do que pensa o senso 
comum.
Igualmente não vivemos da mesma forma e 
com gravidade o isolamento social. Ele é trági-
co nos idosos e nos mais jovens e preocupante 
nos doentes mentais de diferente expressão. 
Não perceber essa dimensão é insensibilida-
de e egocentrismo, parecendo muitas vezes 
aquilo que não é (chame-se atenção, solidarie-
dade, respeito). É diferente passear na praia, 
na cidade ou no monte ou recorrer a uma sala 
de espera de um hospital, a um cinema fecha-
do ou carruagem de transporte público. A 
confusão instalada entre o preconizado e o 
imposto, entre o necessário e o aleatório, coli-
de dramaticamente com a liberdade e a priva-
cidade.  Não estamos portanto todos no mes-
mo barco, ainda por cima atravessando ne-
voeiros fantasmagóricos, apesar de práticas e 
medidas de protecção comum necessárias. 
Não exigimos toda idêntica atenção, salva-
guarda, assistência. Não tem sentido a manu-
tenção ad eternum do ficaemcasa que o Esta-
do olha por ti, ou não o podendo fazer, não se 
responsabiliza pelo risco de uma vida normal. 
Se analisarmos a dimensão social da crise, de-
sencadeada ou com pretexto na pandemia, 
verificamos a muito diferente implicação das 
suas consequências consoante o estrato so-
cial e claro, os sectores de atividade.
E aqui aparecem os jovens empregados, mui-
tos dos quais licenciados, que da precarieda-
de passaram ao desemprego, da possibilidade 
de emigrar como sonho ou subterfúgio  passa-
ram à sua impossibilidade. E aqui aparecem as 
bolsas de pobreza nos micro e pequenos em-
presários, os LayOff, o Estado insuficiente. 
Não, não estamos todos no mesmo barco.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O
s meios de comunicação e, em 
especial, a televisão, tornaram-
-se um quarto poder, a seguir ao 

Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. 
Não se pode negar que a televisão, hoje 
onipresente, forma as consciências, so-
bretudo num país onde a escola é fraca e, 
onde as crianças passam, diante da tele-
visão, a maior parte do tempo livre.
Ora, a televisão faz, a cada dia, a apologia 
do dinheiro e da violência: os assassinos 
são apresentados como heróis dos tem-
pos modernos. Há um monopólio dos 
produtores e uma ausência de controle 
dos consumidores, submetidos a uma 

enxurrada de imagens sangrentas. O im-
pério da mídia banaliza a violência.
Ainda que a televisão desempenhe um 
papel ambíguo - também é catártico -, as 
autoridades policiais concordam sobre a 
influência que têm os modelos, aprendi-
dos em filmes e novelas, no comporta-
mento dos adolescentes. Muitos lamen-
tam a ditadura da audiência e seus efei-
tos desastrosos sobre o diálogo em 
família.
O processo de globalização da economia 
tende a abolir a noção de fronteira. Dos 
dois lados do Atlântico, criam-se grandes 
mercados (União Europeia, Alena, Mer-
cosul) e fala-se de supressão das frontei-
ras "internas". 
O crescimento da violência reflete, em 
primeiro lugar, a crise do Estado. 
Só nessa circunstância há deterioração 
do Estado-Nação, enquanto represen-
tante do bem comum, repositório legíti-
mo do direito e da força em nome do res-

Mais violência

O 
confinamento foi um tempo de 
paragem, e como tal, também 
um tempo de reflexão. Deixan-

do de lado aquelas normais notícias que 
nos têm sido impostas pelos meios de co-
municação social e que cada vez mais se 
percebe serem condicionadas, não só 
pela política, mas também por alguns 
meios financeiros, julgo que é importante 
olhar para a frente e pensar que esta pa-
ragem brusca provocou uma súbita me-
lhoria da qualidade de vida nas cidades e 
ajudou a imprimir um sentido de urgência 
capaz de acelerar mudanças. As mudan-
ças necessárias para encontrarmos for-
mas de vida saudáveis, menos aceleradas, 
menos consumistas – mais humanizadas! 
Por exemplo, nós em Paredes não conse-
guimos ter consciência de como as condi-
ções de vida nas 5 cidades do concelho 
onde nos enquadramos se agravaram nos 
últimos anos por causa dos efeitos acu-
mulados da poluição e da densificação. O 

dia de hoje foi igual ao de ontem, mas é 
muito diferente dos de há 15 anos. Perde-
-se essa noção do tempo e isso não ajuda 
a imprimir um sentido de urgência de mu-
dar. Mas subitamente se, de um momen-
to para o outro, surge essa oportunidade 
para parar e pensar, a consciencialização 
passa a ser mais imediata, levando as pes-
soas a quererem uma mudança o mais 
brevemente possível.
Antes da pandemia havia uma leve cons-
ciência de que tínhamos de acelerar a 
transição energética no sentido de redu-
zir em particular as emissões de CO2 e 
também a emissão de partículas nocivas 
para a saúde que, como sabemos, provo-
cam doenças respiratórias graves, e que 
se produzem na nossa região sobretudo 
na atividade industrial, no uso intensivo 
do automóvel e na produção de energia 
elétrica pela central de ciclo combinado 
(a gás) junto ao Rio Douro. Talvez, doen-
ças respiratórias não virais, como a Co-
vid-19, mas certamente crónicas como as 
que conhecemos em algumas pessoas à 
nossa volta e que nem sabemos que cau-
sa tiveram. Se algo foi notório no confina-
mento foi a súbita melhoria da qualidade 
do ar nas cidades que beneficiou muito a 
saúde das pessoas. 
Então, e se evitarmos deslocações com o 
teletrabalho ou mudarmos para a mobili-
dade elétrica?

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Urgência para mudar de vida, no essencial!

mariocamilomota@gmail.com
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peito à lei. Exatamente como acontece 
na Itália, na Rússia, na Colômbia, em 
Uganda ou no Zaire, onde as máfias lo-
cais tomam o poder e arruínam a credibi-
lidade política das nações. É também 
nesses países que a situação econômica 
se deteriora e que as moedas são fracas.
Em contrapartida, em países com forte 
disciplina coletiva, como Alemanha, Suí-
ça ou Japão, o homicídio é raro, a prospe-
ridade bem estabelecida e a moeda é 
forte, o que torna desnecessário remu-
nerar o capital com taxas de juros abusi-
vas para atrair ou impedir a fuga de 
investimentos.
A violência inscreve-se então num clima 
psicológico coletivo, cujos significado e 
preço são muito pesados. 
A instabilidade e o descrédito pagam-se 
caro, em dinheiro e em vidas humanas, 
ainda mais na fase atual em que os capi-
tais internacionais nunca estiveram tão 
voláteis.

Quanto à escola com sua vocação para 
transmitir conhecimentos de base: leitu-
ra, escrita, cálculo, deve acrescentar a 
aprendizagem do civismo, e da tolerân-
cia. Essa mesma escola deve, também, 
oferecer formações de qualificação pro-
fissional, sobretudo em trabalhos ma-
nuais (o número de trabalhadores ma-
nuais não é satisfatório).
Num país jovem, a aprendizagem da cida-
dania é mais delicado que nas montanhas 
suíças onde gerações se vêm sucedendo, 
há mais de mil anos, nos mesmos vales, 
com condutas bem definidas pela expe-
riência e tradição. O respeito a si mesmo 
e aos outros, e até o orgulho nacional, 
traduzem-se nos costumes, e no respeito 
à constituição, às leis e aos regulamen-
tos. Mais uma vez a escola pode e deve 
ser o motor de mudança.
As nossas crianças e os nossos jovens de-
vem crescer em cidadania e no conheci-
mento dos direitos humanos.

Urgência para mudar de vida, no essencial!

Para muitos de nós que trabalhamos no 
Porto e para aí nos deslocamos todos os 
dias, o teletrabalho terá um impacto 
grande sobre a mobilidade em geral. As-
sim, teremos de prever nos próximos 
anos uma redução do número de quiló-
metros percorridos e obviamente uma 
diminuição do número de veículos de 
transporte individual. É sabido (nestas 
contas de balanço de pandemia) que a 
queda de venda de veículos foi bastante 
menor nos elétricos, uma tendência que 
significa que a mobilidade se vai trans-
formar e provavelmente vamos percor-
rer menos quilómetros em termos abso-
lutos, mas a maioria desses quilómetros 
percorridos vão ser elétricos. 
O facto de virem a ser menos quilóme-
tros (pelo trabalho a partir de casa) e des-
ses quilómetros percorridos serem 
maiores em veículos que não consumem 
gasóleo ou gasolina, permite reduzir 
emissões de gases e partículas, que é um 
aspeto muito relevante no sentido de 
melhorar o ambiente e a nossa saúde. E, 
neste âmbito, é muito importante pensar 
na mobilidade elétrica focada nos trans-
portes públicos rodoviários, nos táxis ou 
nas frotas que asseguram a distribuição 
urbana porque só com essas políticas pú-
blicas é que conseguiremos a transfor-
mação nas cidades. Ainda que a transi-
ção para um maior peso da eletrificação 

nos transportes pareça evidente, não po-
demos deixar de acautelar que a sua utili-
zação não acarrete impactos significati-
vos no seu fim de vida, como os resultan-
tes de uma incorreta gestão das baterias. 
Por outro lado, a questão do teletrabalho 
também tem que ser bem ponderada da-
do que existe um conjunto significativo de 
atividades cuja sobrevivência depende na 
nossa permanência, em particular, nos 
locais de trabalho...
Como em todos os processos que exigem 
transformações, o arranque é relativa-
mente lento, mas a tendência é começar a 
acelerar. Há muitas cidades na Europa em 
que, por exemplo, os painéis fotovoltaicos 
estão disseminados nos telhados dos edi-
fícios para a produção e consumo de ener-
gia no mesmo local. Também as freguesias 
ou pequenas comunidades se organizam 
para gerar energia elétrica eólica ou solar 
numa escala que lhes permite produzir 
aquilo que consomem pelo menos na ha-
bitação ou atividade industrial. E numa 
terra onde dispomos de cooperativas de 
eletricidade como a Celer ou a Lord, fica a 
sensação que será possível dar esse próxi-
mo passo.
Agora que virá aí um “Plano Marshal” eu-
ropeu para conseguir revitalizar a econo-
mia faria todo o sentido pensar na transi-
ção energética descentralizada como um 
setor de retoma, não só porque estare-
mos a sintonizar essas políticas com as 
estratégias sustentáveis de longo prazo, 
como a criar emprego.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

O
s últimos cinco anos de 

governação do Partido 

Socialista contribuíram 

para a criação de  um novo contex-

to económico e social em Portugal 

mar-cado por uma clara melhoria 

das condições de vida das popula-

ções através da devolução de ren-

dimentos, da devolução e do refor-

ço dos direitos soci-ais, da promo-

ção da igualdade e da equidade, 

num ciclo de desenvolvi-mento 

econômico como nunca se tinha 

visto na nossa democracia recente. 

Criaram-se umas centenas de mi-

lhares de novos postos de trabalho 

e a taxa de desemprego atingiu o 

valor mais baixo desde o segundo 

trimestre de 2004, sobretudo no 

Norte o que não se verificava há 18 

anos.

Foi possível inverter a política de 

austeridade cega e diminuir o défi-

ce pú-blico para os valores mais 

baixos da nossa democracia e in-

troduzir susten-tabilidade na ges-

tão da dívida pública, cumprindo os 

compromissos inter-nacionais em 

matéria de consolidação orçamen-

tal. Hoje, Portugal tem, pela primei-

ra vez na história da sua democra-

cia, contas públicas equilibradas e 

um excedente orçamental.

Tudo isto resultou do esforço con-

junto do Governo e das forças polí-

ticas que no parlamento suporta-

ram o governo, mas existiu um “fa-

tor” de esta-bilidade que não 

podemos esquecer e ao qual temos 

de agradecer todo o empenho e de-

dicação, esse “fator” chama-se Má-

rio Centeno, o homem que condu-

ziu as finanças com rigor, permitin-

do ao país restaurar a sua imagem e 

credibilidade na Europa e no mun-

do e os Portugueses recuperaram a 

es-perança num futuro melhor.

Por isso, hoje, podemos agradecer 

o excelente trabalho realizado e 

desejar à nova equipa o mesmo su-

cesso, sabemos que a pandemia 

veio mudar o paradigma, mas acre-

dito que apesar dos prognósticos 

derrotistas do defen-sores do pas-

sado de austeridade, podemos pro-

jetar o futuro num horizonte dife-

rente, pois temos, no presente, re-

sultados sólidos que permitiram 

até ao momento aguentar o enor-

me impacto que a pandemia cau-

sou na nossa economia.

A pandemia causou sérios proble-

mas económicos com impacto 

mundial que pedem resoluções 

com impacto global e não local, a 

Europa agiu rapi-damente e de for-

ma enérgica com a famosa bazuca 

financeira que permiti-rá a países 

como Portugal receber em fundos 

c o m u n i t á r i o s  u m a  v e r b a 

significativa.

A escolha por parte do governo de 

uma personalidade independente 

para esboçar um novo paradigma 

económico foi uma excelente ini-

ciativa, os novos desafios exigem o 

contributo coletivo para o qual to-

dos estamos convocados. Esta é a 

oportunidade não só para fazer 

mais e melhor, mas principalmente 

para fazer diferente e como tal o 

contributo da sociedade civil é 

importante.

No que à nossa região diz respeito 

entre muitos outros projetos que 

gostava de verem nascer destaco a 

linha do Vale do Sousa, espero que 

os fundos que estão a caminho sir-

vam para arrancar com esta obra 

que vai mudar o paradigma social e 

económico desta região, esta linha 

vai não só reduzir a necessidade de 

deslocações por automóvel aos 

principais polos geradores de via-

gens da Área Metropolitana e da 

Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa, como irá certa-

mente servir de pólo de atrativida-

de para novas áreas industriais e 

permitir uma diversificação ainda 

maior do nosso tecido empresarial. 

Servirá igualmente para ajudar as 

nossas empresas a expandirem-se. 

Resta esperar por um rápido virar 

de página e acreditar que mais do 

que ficar tudo bem, esta pandemia 

vai trazer oportunidade para uma 

mudança de paradigma económico 

e social, e que a qualidade de vida 

das nossas po-pulações possa 

melhorar.

Acreditar numa  
nova Oportunidade
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

JOAQUINA ROSA  
DA SILVA NUNES
Faleceu no dia 15 de junho com 80 anos.  
Era natural de Aveleda-Lousada e residente  

no Largo da Srª do Vale, nº.1, Cête   Paredes.  
Era viúva de Brás Moreira. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CÊTE/ PAREDES

FALECEU

CONSTANTINO  
FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 8 de junho com 82 anos.  
Era natural de S. João de Areias-Santa Comba 
Dão e residente na Dr. António Mendes  

Moreira, nº.17, 5º esq. Paredes. Era casado com Maria Júlia  
Ribeiro Ferreira de Brito, filha Sónia Margarida Ribeiro  
Ferreira de Brito.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

MISSA 1º ANIVERSÁRIO

DR. FILIPE  JESUS 
COELHO DA COSTA

Sua família vem participar que a missa  

1º aniversário será celebrada, sábado  

dia 20 de junho, pelas 19 horas na Igre-

ja Paroquial de Besteiros. Antecipada-

mente agradece a presença de todos 

neste ato religioso.
A FAMÍLIA

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

FALECEU

JOAQUIM ALVES  
DA COSTA ALMEIDA
Faleceu no dia 15 de junho com 83 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua Marginal do Rio de Sousa, nº.118, Paredes. 
Era casado com Laura Rosa 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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERREIRA BESSA
Faleceu no dia 10 de junho com 84 anos.  

Era natural de Travanca-Amarante e residente 

na Rua Serpa Pinto, nº.48, Paredes. Era casado 

com Adelaide Gonçalves Bastos 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, bem como na missa de 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

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

Figura local
da década

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

Figura nacional 
da década

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

 Figura internacional da 
década

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

Acontecimento 

nacional da década

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

Acontecimento 
internacional 
da década

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

Acontecimento local da 

década

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

Feliz Ano de 2020

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

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

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

Bom 
Ano

de 
2020

PUB

FACTOS & PROTAGONISTAS

Rua Dr. José Correia, nº71

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda 

4580 - 128

Paredes

Novas 
instalações do 

Progresso de Paredes
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ MARIA  
FERREIRA NETO
Faleceu no dia 5 de junho com 63 anos.  

Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Bélgica. Era casado com Alda da Cruz Alves da Silva.

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, bem como 

na missa de 7º dia do seu ente querido José Maria.

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

BÉLGICA

FALECEU

ANA DA SILVA SERAFIM
Faleceu no dia 10 de junho com 76 anos.  

Era natural de Sobrosa-Paredes e residente  

em Vila Nova de Gaia. 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

VILA NOVA DE GAIA

FALECEU

MARIA ROSA  
DE JESUS COUTO
Faleceu no dia 8 de junho com 85 anos.  

Era natural de Bustelo-Penafiel e residente  

em Beire, Paredes. Era casada com António Moreira da Cunha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA FERREIRA CAMPOS
Faleceu no dia 10 de junho com 76 anos.  

Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Rua do Palito, nº. 258, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de António Alves Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-

lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 

o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-

riamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDES  
DE SOUSA DO VALE
Faleceu no dia 11 de junho com 65 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  
na Rua Nossa Srª de Fátima, nº. 137, Baltar, 

Paredes. Era casado com Maria de Fátima da Silva Martins.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, sábado, dia 
20 de junho, às 20 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  
BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDES 
MARTINS
Faleceu no dia 6 de junho com 70 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. do Facho, nº. 44, Besteiros, Paredes.  Era casado  
com Lina de Bessa Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

EMÍLIA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 7 de junho com 74 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Calçada do Reque, nº. 111, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António Moreira de Seabra.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-

lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 

o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-

riamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERREIRA  
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 16 de junho com 80 anos.  
Era natural de Vilela – Paredes e residente  
no Largo de Seixoso, nº.165, Vilela, Paredes.  

Era casado com Maria de Sousa Carneiro.

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. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 26 
junho pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pam nestes atos 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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
FERREIRA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 10 de junho com 74 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua de Santa Rita, nº. 150, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Alexandrino Moreira Jorge.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES
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