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       triButo …

D
esde o início do século passado existiam na 

Cidade de Paredes duas conceituadas Pa-

darias em cantos da Praça Comendador 

José Guilherme, embora com especialidades distintas, 

mas que se tornaram referências que perduram no 

tempo. Hoje presto tributo a José Albano de Sousa 

Freitas, mais conhecido por Freitas Padeiro. Nascido 

em 1913, cresceu no ambiente da padaria fundada pe-

lo seu pai, e após a instrução primária foi preparado 

para ser um mestre de padaria. A confirmá-lo, foi o ter 

sido muito jovem possuidor da Carteira Profissional 

como Forneiro, com elevados créditos, categoria que 

normalmente era atribuída só a adultos pelo Sindicato 

de Panificação do Norte. Cedo quis criar uma broa de 

milho especial, que com o seu sabor fomentasse uma 

maior clientela, o que veio a conseguir com vendas pa-

ra Pensões e Depósitos de Pão, no Porto e em Conce-

lhos das redondezas, e ganhou fama. Herdeiro da pa-

daria, com outro irmão que lhe cedeu a sua parte, de-

senvolveu a produção com farinha de milho 

selecionado e com a sua técnica o nome da 

Padaria Freitas chegou longe. Por vezes ha-

via filas de clientes para serem atendidos, 

não só na broa de milho como também no 

papo-seco, para além da distribuição ao do-

micílio que era feita por várias padeiras. 

Curiosamente, juntavam-se à beira da pada-

ria várias mulheres grávidas à espera da primeira for-

nada da noite, entre as 23H00 e a meia-noite, para sa-

tisfazer desejos de gravidez com pão quentinho a sair 

do forno. O Sr. Freitas tinha sempre a porta da padaria 

encostada, para atender as pessoas a qualquer hora da 

noite. Contou-me que muitos maridos se levantavam 

de madrugada para buscar broa quente, para as suas 

esposas. Isto sem contar com grupos de amigos que, 

depois de uma noitada, por lá passavam para conforta-

rem o estômago com pão quente com manteiga, antes 

de rumarem a casa. Preocupado com o bem-estar dos 

seus funcionários, tinha brio de que na Pada-

ria Freitas todos os empregados tinham, 

desde a fundação pelo seu pai em 1910, Cai-

xa do Povo e mais tarde Caixa de Previdên-

cia, incluindo as Padeiras de rua. Era uma 

pessoa de excelentes relações de amizade e 

gostava de ajudar os mais necessitados, a 

quem por vezes oferecia pão para sustento 

dos filhos. Tinha um grupo de amigos que faziam circui-

tos de bicicleta e assim conheceu a sua esposa em Lor-

delo, Paredes. Foi jogador do União de Paredes como 

amador durante cerca de cinco anos. Foi Sócio Funda-

dor da Seção do Hóquei em Patins da Vila. A indústria e 

a famosa broa de milho, perduraram nos tempos e hoje 

mantêm a sua produção a cargo de um neto do funda-

dor. O Sr José Freitas partiu em 1975, deixando sauda-

des aos amigos e clientes, com maior exaltação pelos 

empregados de produção e padeiras, que alegavam ter 

sido um patrão e amigo. Assim o recordamos.

José Albano Sousa Freitas (Padeiro)

por: GaStão Moreira

Hoje vamos continuar a es-

clarecer o conceito de Coa-

ching.  Poder-se-á pensar 

que o Coaching é para ser 

aplicado meramente quan-

do há “problemas” pessoais, 

profissionais ou organiza-

cionais, etc. 

Não é verdade que o Coa-

ching serve apenas quando 

existem “problemas.” De-

pende do tipo de “proble-

mas” pois alguns só devem 

ser abordados por outras 

ferramentas, tais como a psi-

coterapia, Psicologia,  ou 

mentoria, aconselhamento, 

etc. O Coaching adequa-se 

principalmente para quem 

(não tendo propriamente 

um “problema”!) quer ir mais 

longe, em algum parâmetro 

da sua vida pessoal, profis-

sional ou organizacional. 

Serve fundamentalmente 

para elevar os níveis de efi-

cácia/eficiência, concreti-

zando novos objetivos e/ou 

sonhos (dos acordados). O 

Coaching distingue-se de 

todas as outras ferramentas 

de desenvolvimento e supe-

ração pessoal e profissional. 

Foca-se essencialmente no 

momento presente e no mo-

mento futuro. 

A questão base é: Como está 

hoje nesse ponto (objetivo) 

que deve ser otimizado? 

Com quer estar, por exem-

plo, daqui a um ano? 

Assim a prática do Coaching 

direciona-o no sentido de 

alcançar os seus objetivos, 

com tarefas claras, que per-

mitem mensurar, quantifi-

car o seu progresso, em dire-

ç ã o  a o s  r e s u l t a d o s 

pretendidos.  

Caro leitor, permita-se evo-

luir, permita-se alargar a sua 

zona de conforto, a ser mais 

Feliz, numa caminhada que o 

leve à sua autorrealização 

pessoal e profissional.

JoSé caStro

Nutricionista (2957N) 

na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt

U
ma pessoa amiga fez-me che-

gar há dias uma história pre-

ciosa que gostaria de partilhar 

hoje aqui.  Falo de cor, mas não fujo à 

verdade:

“Era uma vez um país onde havia um 

trabalho importante para fazer. Toda-a-

Gente estava convencida de que Alguém o 

faria, ou então Qualquer-um, que era es-

pecialmente voluntarioso e capaz, mas 

nem Ninguém previu que o trabalho não 

seria feito. O tempo passou e ficou à vista 

de todos a realidade. Porém, as pessoas 

não assumiram as suas responsabilidades, 

antes se culparam umas às outras. Assim 

aconteceu durante algum tempo, até que 

apareceu outra pessoa, o Deixa-Andar, ao 

que tudo sossegou”.

Pedes, tu que me lês, que te diga o que 

significa a história. Pois aqui fica a minha 

interpretação.

Um medíocre que se esforça (nem que 

seja por ambição) supera uma pessoa de 

talento que não trabalha. Bom mesmo é 

associar ao talento o esforço, para se al-

cançar boa fama e o respeito dos outros, 

q u e  é  m a i s  d o  q u e  o  m e d í o c r e  p o d e 

almejar. 

O trabalho dignifica, porque com ele se 

adquire reputação, o que é válido para o 

medíocre que se esforça, mas, principal-

mente, para a pessoa de mérito que se 

destaca.

Uma sociedade só melhora se houver 

modelos para imitar e superar. Por outras 

palavras, para uma sociedade florescer, 

s ã o  p r e c i s a s  p e s s o a s  b o a s  e 

competentes. 

Tenho visto profissionais excelentes 

em todas as áreas de atividade, com um 

sentido agudo de como se devem compor-

tar, cumprindo as suas obrigações atem-

padamente, respeitando os outros e mos-

trando paciência. Também tenho visto o 

contrário, em maior número de casos.

Cultivar a arte da prudência (é disto 

que falo!) deveria ser preocupação de to-

dos. O homem prudente alia inteligência e 

caráter para fazer o que ainda não foi fei-

to. Não lhe basta ser inteligente. O ho-

mem prudente sabe quem é, o que vale, de 

onde vem e quem são os seus amigos, a 

quem estima como um tesouro.

Na história que contei, o problema é 

dos que não fizeram a sua parte e por isso 

foram insensatos. O homem prudente es-

força-se por fazer bem tudo aquilo em que 

se envolve e, sobretudo, em fazer o que 

a i n d a  n i n g u é m  f e z .  É  n i s s o  q u e  s e 

distingue.

O homem prudente tem um grande co-

ração, mas não se declara de imediato e 

muito menos de forma vulgar. É prova de 

um grande coração saber esperar, o que 

significa só fazer as coisas no momento 

certo e só dizer o que pode ser entendido. 

O princípio “A cada um segundo a sua me-

dida” é sagrado.

O homem prudente não perde tempo e 

nisso se distingue do medíocre. Até po-

dem se esforçar ambos, mas em tudo o 

que faz o homem prudente revela um bri-

lho incomum, um gosto especial, uma inte-

ligência superior. 

O homem prudente não ofusca o valor 

alheio, mas, quando fala e age, queima por 

dentro e merece o reconhecimento, tanto 

dos poderosos como dos humildes.

O homem prudente procura estar sem-

pre do lado da razão, mesmo quando é in-

compreendido pelos que lhe são próximos 

ou corre grandes perigos, até o de perder a 

vida. Não tenhamos, porém, o homem pru-

dente como fraco, porque ele está pronto a 

desembainhar a espada, se necessário, pa-

ra defender a sua vida e honra.

O homem prudente é o sexto homem 

na história que lhes contei, que tem por 

lema “Devagar se chega ao longe”, porque 

com ele tudo se faz, mesmo o que é difícil 

ou parece impossível.

EditoriaL

Aos que se dão ao trabalho de ler os meus editoriais recordar-se-ão do meu desafio no início de ano de abrir este espaço a quem me 

desse o privilégio de o partilhar comigo.

Hoje ele é ocupado por sábias palavras do Professor Universitário João Caetano, meu bom amigo dos tempos de Coimbra

o sexto homem
Por

vaSco riBeiro
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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Num recente almoço com 

ilustres rebordosenses, foi-me 

dito que o mérito da elevação das 

vilas de Rebordosa e de Lordelo a 

cidade era de um ex-deputado do 

PSD, Manuel Moreira!

Confesso que fiquei incomo-

dado com a afirmação. 

O meu interlocutor, quando 

retorqui que o primeiro Projeto 

de Lei a entrar na mesa da Assem-

bleia da República (onde entram, 

registam e aceitam ou recusam as 

iniciativas legislativas) foi da mi-

nha autoria, deixou claro aos pre-

sentes um grande sentimento de 

dúvida.

Ora, como os factos históri-

cos não se apagam e porque é ex-

tremamente desagradável sentir 

que as nossas afirmações são 

postas em causa, muitas vezes 

por falta de informação, decidi, 

em nome da verdade histórica e 

absoluta, repor a verdade.

Na VIII Legislatura (outubro 

de 1999 a abril de 2002), quando 

ainda era permitido aos presiden-

tes de Câmara “passarem” 30 dias 

na AR e regressarem de novo à 

autarquia, Granja da Fonseca, le-

gitimamente, usou essa prerro-

gativa e, sendo deputado, logo 

que foi divulgada a entrega dos 

meus Projetos de lei (471-2/VIII, 

de 4/7/2001 – relativos a Lordelo 

e Rebordosa), preparou os seus. 

Colheu a assinatura do deputado 

Manuel Moreira e, assim, surgi-

ram ambos como subscritores do 

PJL 475/VIII, de 12/7/2001!

Mas, em abril de 2002, “caiu” a 

Assembleia da República e, com 

ela todas as iniciativas legislativas 

que se encontravam em aprecia-

ç ã o  n a s  C o m i s s õ e s 

especializadas. 

É assim que determina a Lei. 

Finda a legislatura, caducam as 

iniciativas legislativas!

Este pormenor, que faz a dife-

rença, fez com que a aprovação 

da lei de elevação de vilas a cida-

des tenha resultado, não dos pro-

jetos de 2001, mas dos que foram 

reapresentados em 2002, pelos 

deputados que integraram a IX 

Legislatura e se encontravam em 

funções.  

Certamente, para tristeza de 

Granja da Fonseca e Manuel Mo-

reira, nessa altura não exerciam a 

função de deputados e, por isso, 

não são subscritores dos Projetos 

de Lei que deram origem à eleva-

ção da categoria de vilas a cidades 

no concelho de Paredes.

Fui eu que, em Maio de 2002, 

mais uma vez, tomei a iniciativa 

de apresentar, em nome do Par-

tido Socialista, o Projeto de Lei 

(15/IX, de 2/5/2002), para con-

cretizar a elevação da vila de Re-

bordosa a cidade. Mais tarde, 21 

dias depois, o PSD apresentou o 

PJL (36/IX, de 23/5/2002), subs-

crito por 16 outros deputados, 

sendo o primeiro, Marco Antó-

nio Costa!

Com a elevação da vila de Lor-

delo a cidade, a situação foi a mes-

ma. O meu projeto de Lei foi apre-

sentado no dia 7/5/2002, sendo-

lhe atribuído o nº 16/IX e o do 

PSD, entregue em 23/5/2002, 

obteve o nº. 35/IX!

Projetadas as elevações a ci-

dade em 2001, fruto da alteração 

política verificada em 2002 - re-

núncia de António Guterres e 

chegada de Durão Barroso/Paulo 

Portas à governação – as iniciati-

vas sofreram os efeitos da caduci-

dade e, para que vingassem, foi 

necessário reapresentá-las para 

se materializar o processo de ele-

vação de vilas a cidades, em 

Paredes.

Nunca procurei nem procura-

rei qualquer reconhecimento por, 

no exercício das funções como 

deputado, ter respondido aos an-

seios e legítimas aspirações dos 

que de uma forma ou de outra 

contribuíram para a minha elei-

ção, mas sempre estranhei o si-

lêncio dos autarcas do concelho, 

especialmente dos da freguesia 

de Rebordosa.

Muitos outros silêncios po-

dem ser evocados na minha rela-

ção com Paredes. Desde logo o 

ter colocado no “mapa” das au-

toestradas - A4 - as duas fregue-

sias que ajudei a elevar à catego-

ria de cidade.

E, se fosse necessário mostrar 

o meu envolvimento com a socie-

dade paredense, estou seguro de 

que os bombeiros de Baltar e os 

de Rebordosa, as Associações de 

Desenvolvimento, as IPSS, em-

presas e até mesmo os escuteiros 

de Paredes, apenas para exempli-

ficar, poderiam confirmar o que, 

por pudor, não vou desenvolver. 

Para que a mentira não se sobreponha à verdade
Quem contribuiu para a elevação das vilas de rebordosa e Lordelo a cidade?

artur penedoS
ARTUR PENEDOS
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morte da Sara sem condenados
Sentença. Tribunal da Relação iliba médicos que falharam diagnóstico de tumor cerebral da jovem de Recarei

O 
Tribunal da Re-
lação do Porto 
c o n f i r m o u  a 

absolvição dos quatro mé-
dicos do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa que não 
detetaram um tumor na ca-
beça de Sara Moreira, a jo-
vem que morreu em 2013 
com 19 anos, após 11 idas 
às urgências. Juízes justifi-
cam que dolo por omissão 
não é crime.

Tal como na decisão Tri-
bunal de Penafiel, que em 
julho do ano passado ilibou 
quatro médicos do CHTS 
acusados dos crimes de  
ofensa à 'legis artis'  por 
não terem detetado um tu-
mor cerebral de grande di-
mensão a Sara Moreira, no 
acórdão datado de 12 de 
fevereiro último os juízes 
do Tribunal da Relação en-
tenderam que, apesar do 
erro de diagnóstico, não 
existiu intenção dolosa por 
parte dos médicos por não 
terem pedido exames com-
p l e m e n t a r e s  d e 
diagnóstico. 

O Tribunal da Relação 
do Porto deu como bem 
fundada a argumentação 
da sentença recorrida, se-
gundo a qual os arguidos 
estavam intimamente con-
victos de que tinham feito 
um diagnóstico correto e 
de que agiram de acordo 
com as legis artis. Ou seja, 
“não houve dolo” por parte 
dos médicos e sem ação 

dolosa não há crime”. Após 
esta decisão é encerrado o 
processo crime pois deixa 
de haver lugar a recurso 
desta decisão.

Refira-se, no entanto, 
que está em curso no Tri-
bunal Administrativo de 
Penafiel uma ação contra o 
CHTS, tendo sido ainda in-

terposto um pedido de in-
demnização cível aos mé-
dicos no Tribunal Judicial 
da comarca de Penafiel.

Sara Daniela Moreira 

t inha 19 anos quando a 
mãe, na noite de 10 de ja-
neiro de 2013, a encontrou 
na cama já sem vida e com a 
televisão ligada. A autóp-

sia revelaria o tumor aloja-
do na cabeça, tendo os mé-
dicos apontado sempre 
para problemas do foro 
psicológico.

Ambulância da Cruz Vermelha 
de Vilela serviu de maternidade 

Cristiana Leal e Celso Ri-
beiro, dois voluntários da 
delegação de Vilela da Cruz 
Vermelha Portuguesa, na 
madrugada do dia 22 de fe-
vereiro, participaram nas 
operações de parto do pe-
queno Eduardo. O menino 
não esperou que a ambulân-
cia da Cruz Vermelha tivesse 
tempo de chegar à materni-
dade do Centro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa para aí vir 
ao mundo.

Quando a ambulância 
chegou à habitação, em Vile-
la, não havia tempo para le-
var a parturiente até ao hos-
pital e, com o apoio da equipa 
da Viatura Médica de Emer-
gência e Reanimação do Vale 
do Sousa, os dois socorristas 
ajudaram o bebé Eduardo a 
nascer na ambulância.

“Não existem palavras 
para descrever o que senti-
mos neste momento”, relata-
ram os voluntários na página 
de Facebook da delegação 
de Vilela da Cruz Vermelha 
Portuguesa. O parto decor-
reu sem complicações e mãe 
e filho foram posteriormen-
te transportados para o Hos-
pital Padre Américo, em 
Penafiel.
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Amianto nos passadiços das escolas de 
Vilela e Baltar retirado nas férias da Páscoa
parque eScolar. Retirada das coberturas dos pavilhões em fibrocimento cabe ao Ministério da Educação, mas não é para já. 
Novidade revelada em reunião de Câmara.

A
s coberturas em 
placas de fibroci-
mento que prote-

gem os passadiços entre pavi-
lhões das Escolas Básicas e 
Secundária de Vilela e Daniela 
Faria, em Baltar, vão ser retira-
das por iniciativa da Câmara 
Municipal. A empreitada po-
derá avançar já nas férias es-
colares da Páscoa. 

Ao todo são cerca de 500 
metros quadrados de cober-
tura em cada escola que serão 
substituídos por coberturas 
em chapa.

“Estamos a tratar do proce-
dimento de autorização. Se a 
tivermos em tempo útil, a nos-
sa ideia era aproveitar já a in-
terrupção do período letivo da 
Páscoa para fazer essa retira-
da”, disse Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara de 
Paredes.

O autarca, na reunião de 
Câmara de 19 de fevereiro, 
considerou que é nestes cor-
redores que as placas de fibro-
cimento “estão em mais mau 
estado e podem constituir pe-
rigo”, daí que a autarquia tenha 
d e c i d i d o  a s s u m i r  a  s u a 
retirada. 

Quanto aos telhados de fi-
brocimento nos pavilhões só 
serão retirados pelo Ministé-
rio da Educação. “Há um fundo 

de apoio criado pelo Governo 
para a retirada das placas de 
fibrocimento em que a escola 
Daniel Faria está referenciada 
como prioritária, mas é um 
fundo que ainda aguarda pela 
operacionalização e pode ain-
da demorar algum tempo. 
Com o fundo, o Ministério da 
Educação irá depois proceder 
à retirada do fibrocimento nas 
coberturas dos blocos”, acres-
centou o autarca.

Além da Daniel Faria, tam-
bém as escolas de Sobreira, 
Cristelo e Paredes ainda têm 
coberturas com placas de fi-
brocimento nos blocos das 

salas de aulas. Em declara-
ções aos jornalistas o autarca 
garantiu, por outro lado, que 
estas escolas que necessitam 
de obras de fundo, só passa-
rão para a alçada da Câmara 
de Paredes depois do ministé-
rio realizar obras no âmbito 
d o  p r o c e s s o  d e 
competências.

aprovadoS
tariFárioS SociaiS
Na reunião de Câmara o 

Executivo aprovou, tam-
bém, por unanimidade a 
proposta do regulamento 
Municipal do Tarifário So-

cial de Água, Saneamento e 
Resíduos Sólidos de Pare-
des. Esta medida “vai per-
mitir que os Paredenses 
com rendimentos mais re-
duzidos possam ficar isen-
tos do pagamento da tarifa 
fixa de água e saneamento”, 
sublinha o Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida.

A Tarifa Social da Água, Sa-
neamento e Resíduos Sólidos 
visa conceder descontos nes-
tes serviços, aos munícipes 
com baixos rendimentos ou 
que estão em situação de ca-
rência económica.

amianto por todo lado
A existência de amianto em coberturas de edifícios 

está longe de se cingir aos estabelecimentos de en-

sino. É fácil encontrar placas de fibrocimento. Basta 

um olhar mais atento e rapidamente se chega à con-

clusão que os telhados de muitas fábricas, oficinas, 

bairros sociais ou não, etc., têm telhados em fibroci-

mento potenciadores de provocar danos irrepará-

veis na saúde coletiva ao nível oncológico. 

O caso é, pois, de saúde pública embora nenhuma 

entidade tenha agido como tal para obrigar o sector 

privado a remover as referidas placas que podem 

estar a contaminar o ar do espaço público com partí-

culas cancerígenas. 

Confrontado com a questão o Presidente da Câma-

ra de Paredes, diz que o fundo de apoio à remoção de 

amianto criado pelo Governo “é transversal a todos 

os ministérios” embora admita que o Ministério da 

Educação é aquele que tem maiores infraestruturas 

com coberturas de amianto. 

antónio orlando  | texto
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educação, Saúde e Ação Social podem ser 
competências obrigatórias dos municípios só em 2022
deScentralização. Na Educação, o prazo de obrigatoriedade limite de aceitação pode estender-se até março de 2022", por 
causa das eleições autárquicas. Municípios exigem revisão das portarias do “ratio” de pessoal não docente " e, "em alguns casos, al-
gumas infraestruturas que precisam também de uma intervenção". São o caso das EB2,3 do concelho de Paredes.

A 
ministra que tutela 
as autarquias, Ale-
xandra Leitão, afir-

mou no passado dia 14 de feve-
reiro que o Governo admite 
adiar para 2022 o prazo limite 
obrigatório para os municípios 
assumirem definitivamente 
competências na Educação, 
Saúde e Ação Social, devido à 
necessidade de acertos nestes 
sectores.

O anterior Governo, com o 
apoio do PSD, aprovou um pro-
cesso de descentralização de 
competências do Estado cen-
tral para os municípios e para as 
freguesias.

O processo de transferên-
cia, em 15 áreas, é gradual des-
de 2019, ou seja, os municípios 
podem ir assumindo progressi-
vamente as competências que 
consideram estar preparados 
para desempenhar.

No entanto, a lei prevê que 
este processo de adaptação ter-
mine em 2021, altura em que as 
autarquias e entidades inter-
municipais assumirão obrigato-
riamente e em definitivo as no-
vas atribuições.

A ministra da Modernização 

do Estado e da Administração 
Pública afirmou que, depois de 
um roteiro de reuniões com au-
tarcas de todo o país, para aus-
cultar dificuldades no processo, 
foi detetado "um conjunto de 
algumas dificuldades no terre-
no, mas também de muitas coi-

sas que já estão a acontecer", e 
"alguns constrangimentos de 
natureza administrativa", admi-
te Alexandra Leitão.

A governante sublinhou que 
o que está em causa "são as da-
tas para a obrigatoriedade" re-
lativamente a estas três compe-

tências, mantendo-se a obriga-
toriedade definida no atual 
quadro legislativo quanto às 
restantes.

No caso da Educação, se-
gundo a ministra, o prazo de 
obrigatoriedade deverá ser "01 
de janeiro de 2021 ou 01 de ja-
neiro de 2022, até ao primeiro 
trimestre de 2022", tendo em 
vista que antes haverá eleições 
autárquicas e os orçamentos 
municipais serão aprovados um 
pouco mais tarde.

Alexandra Leitão especifi-
cou que, durante o roteiro, foi 
percecionado que, por exem-
plo, no caso da Educação "há 
ainda as portarias do ratio de 
pessoal não docente que têm 
que ser revistas" e, "em alguns 
casos, algumas infraestruturas 
que precisam também de uma 
intervenção".

No caso da Saúde, "e face 
àquilo que foi verificado no ter-
reno é preciso fazer algumas 
revisitações ao decreto-lei", pa-

ra "ir ao encontro do que os se-
nhores autarcas nos têm referi-
do, de quererem mais poderes 
quanto, por exemplo, à forma de 
gestão dos centros de saúde, os 
horários de atendimento, etc", 
pelo que "também clarificámos 
que será uma destas duas datas: 
01 de janeiro de 2021 ou 01 de 
janeiro de 2022", acrescentou.

A Ação Social, que a admi-
nistração central também quer 
passar para os municípios, "foi a 
única que ficou fora do pacote 
legislativo aprovado no manda-
to anterior".

"Estamos muito otimistas 
quanto à possibilidade da sua 
aprovação a muito curto prazo. 
Tencionamos muito em breve 
enviar uma proposta para pare-
cer da Associação Nacional de 
Municípios, mas, em todo o ca-
so, estando só agora a aprovar o 
decreto-lei, naturalmente que o 
prazo normal será também no 
primeiro trimestre de 2022", 
concluiu.

Regionalização volta a marcar passo
A Assembleia da Repúbli-

ca chumbou os dois projetos 
de resolução do PCP e BE que 
defendiam a marcação de da-
tas objetivas para que o pro-
cesso de regionalização 
avançasse. 

As propostas apenas tive-
ram os votos favoráveis das 
respetivas bancadas e dos 
"Verdes" e da deputada Joaci-
ne Katar Moreira (ex-Livre). 
Os restantes partidos (PS, 
PSD, PAN, CDS, Iniciativa Li-
beral  e  Chega)  votaram 
contra. 

Deste modo comunistas e 
bloquistas não conseguiram 
apoio para avançar com a re-
gionalização. Os calendários 
propostos no Parlamento, 
nos dois projetos de resolu-
ção, foram rejeitados no dia 
19 de fevereiro, desde logo 
pelo PS, tendo António Costa 
sido acusado de protelar a re-
forma administrativa recor-

rendo a "artimanhas". Mas o 
PS reafirma o compromisso 
com a regionalização e diz ser 
preciso "caminhar por terra 
firme".

Pelo BE, o deputado José 
Maria Cardoso atacou o pri-
meiro-ministro por ter reme-
tido para a próxima legislatu-
ra, após 2023, um eventual 
referendo e por usar como 
argumento a posição contra 
de Marcelo Rebelo de Sousa.

"O que o PS tem feito é 
criado um conjunto de arti-
manhas sem resolver absolu-
tamente nada, quer ir prote-
lando a situação", acusou o 
Bloco, referindo-se à eleição 
das comissões de coordena-
ção e desenvolvimento regio-
nal (CCDR), a que Costa pro-
meteu dar prioridade, e ao 
processo de descentralização 
de competências.

Os comunistas, que foram 
os primeiros a apresentar 

projeto com calendário con-
creto, consideram que Costa 
está a protelar esta reforma. 
A comunista Paula Santos 
acusou António Costa de 
criar "um obstáculo à concre-
tização da regionalização" 
com as CCDR. "De que receia 
o PS para legislatura após le-
gislatura, nunca ser o momen-
to oportuno?", questionou em 
jeito de acusação.

Do socialista José Luís 
Carneiro chegou depois a ga-
rantia de que o PS continua 
empenhado. "Reassumimos o 
nosso compromisso com o 
objetivo da regionalização", 
afirmou. Porém, "o caminho 
seguro" é consolidar o proces-
so de descentralização em 
curso junto do poder local e 
reforçar a legitimidade demo-
crática das CCDR, argumen-
tou, notando que em março 
será conhecida a proposta fi-
nal do Governo para estas co-

missões. "É preciso caminhar 
por terra firme", insistiu.

O PAN considerou não ser 
ainda o momento certo, recu-
sando precipitações. O PSD 
defendeu um processo "ao 
contrário", em que primeiro se 
clarifique os modelos a pro-
por, seja de governação ou fi-
nanciamento, e o CDS reafir-
mou a sua posição contra, tal 
como o "Chega". André Ven-
tura disse mesmo estar "nas 
tintas para o que diz a Consti-
tuição" e defendeu que se 
mande "a regionalização para 
o lixo". 

razõeS do deBate 
A marcação do debate foi 

iniciativa do PCP, que propôs 
um “calendário para a institui-
ção em concreto das regiões 
administrativas durante o 
ano de 2021”. Também o BE se 
juntou a este objetivo, apre-
sentando uma iniciativa so-

bre a matéria. O debate pas-
sou despercebido muito por 
culpa de se ter realizado na 
véspera da votação da despe-
nalização (aprovada) da 
Eutanásia. 

O propósito das iniciativas 
do PCP e BE foi o cumprimen-
to do texto constitucional que 
tem sido sucessivamente 
adiado, promovendo uma or-
ganização administrativa do 
Estado que contribua para 
combater as desigualdades e 
assimetrias existentes entre 
territórios.

Os comunistas entendem 
que não há fundamentos para 
continuar a atrasar este pro-
cesso e pretendiam submeter 
à consulta das assembleias 
municipais, até ao final de 
2020, a proposta de dois ma-
pas possíveis de criação das 
regiões administrativas. En-
tendem igualmente que devia 
ser aprovada a sua criação no 

início de 2021, com a convo-
cação de um referendo que 
possa vir a realizar-se no se-
gundo trimestre desse mes-
mo ano.

Tudo isto com o objetivo 
de se poder proceder à elei-
ção dos órgãos das novas re-
giões em data coincidente 
com as eleições para as autar-
quias locais, em 2021.

No mesmo sentido, os blo-
quistas pretendiam “desenca-
dear um processo de debate 
público alargado” até ao fim 
do ano e criar as regiões admi-
nistrativas até ao fim de 2021.

A questão interliga-se com 
o processo em curso de trans-
ferência de competências, 
imposto pelo Governo do PS e 
recusado por uma boa parte 
dos municípios, seja pela falta 
de recursos para cumprir as 
competências nas áreas pre-
vistas, seja pela ausência de 
autonomia de decisão. 

antónio orlando  | texto alexandra leitão ex-secretária de estado da educação 

é agora a ministra  que tutela as autarquias
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Distrital do Partido Socialista 
com oposição interna vai a votos
política. Após quatro anos de unanimismo, a maior Federação Distrital do Partido Socialista (PS) vai a votos, a 14 de março, com 
dois concorrentes. São eles: Manuel Pizarro, atual presidente em final de mandato que diz ter apoio de 15 dos 18 líderes das conce-
lhias; José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, que conta com o apoio do homólogo de Paredes, Alexandre Almeida. 
Ambos os candidatos prometem reconquistar para o PS a câmara do Porto.

O eurodeputado 
Manuel Pizarro é re-
candidato à lideran-
ça da Federação Dis-
trital do PS/Porto e a 
um terceiro mandato 
à frente daquela es-
trutura partidária.

A  c a n d i d a t u r a 
destaca que Pizarro 
cumpriu "integral-
mente os programas 
com os quais foi elei-
to" como presidente 
do PS/Porto, nomea-
damente conquis-
tando mais câmaras 
para os socialistas 
nas eleições autár-
quicas, mantendo a 
r e p r e s e n t a ç ã o  d o 
d i s t r i t o  n o  Pa r l a -
mento Europeu e au-
mentando a repre-
sentação na Assem-
bleia da República 
após as legislativas 
de 2019.

" N a s  [e l e i ç õ e s ] 
Europeias assegurou 
que o distrito man-
tinha a representa-
ção de dois deputa-
dos no Parlamento 
Europeu e, nas legis-
lativas, somou mais 
três deputados ao 
resultado obtido em 
2015, garantindo as-
sim a eleição de 17 
deputados", refere a 
nota de imprensa.

Agora a terminar 
o segundo mandato 
como presidente da 
Federação Distrital 
do PS/Porto, após as 
eleições federativas 
de 2016 e 2018, Pi-
zarro “garantiu que o 
distrito ficou pintado 
a rosa, ao conquistar 
para o PS 11 das 18 
câmaras municipais e 
ao tornar-se no par-
tido maioritário nas 

juntas de freguesia”, 
a s s i n a l a  a 
candidatura.

“Com isso, o socia-
lista recuperou para o 
PS, ao fim de 20 anos, 
a liderança da Área 
M e t r o p o l i t a n a  d o 
Porto”, acrescenta.

A candidatura de 
Pizarro refere ainda 
que o socialista con-
ta com o apoio dos 
presidentes das con-
celhias de Amarante, 
Felgueiras, Gondo-
mar, Lousada, Maia, 
Marco de Canaveses, 
Matosinhos, Paços 
de Ferreira, Penafiel, 
Porto, Póvoa de Var-
zim, Santo Tirso, Tro-
fa, Vila do Conde e 
Vila Nova de Gaia.

“Continuar unidos 
pelas vitórias do PS” é 
o  l e m a  d a 
candidatura.

Uma semana de-
pois de Manuel Pizar-
ro ter apresentado a 
sua recandidatura à 
Distrital do PS do Por-
to prometendo um 
candidato forte para 
“ganhar a Câmara do 
Porto”, também José 
Manuel Ribeiro colo-
ca como prioridade do 
seu programa a re-
conquista da segunda 
autarquia do país, “a 
cabeça da região nor-
te”, onde o PS já não é 
governo quase há 20 
anos.

Após quatro anos 
de candidatura única 
às eleições da Federa-
ção PS do Porto, o au-
tarca de Valongo afir-
ma que vai a votos pa-
ra  s u b s t i t u i r  u m a 
liderança que segrega 
quem pensa de modo 
diferente. Nas autár-

q u i c a s  d e  2 0 2 1 ,  a 
prioridade é a recon-
quista da Câmara do 
Porto, duas vezes per-
dida por Manuel Pi-
z a r r o  p a r a  R u i 
Moreira.

“Temos de libertar 
o Porto de uma gover-
nação chique à direita, 
que trata mal os cida-
dãos metropolitanos 
que todos os dias en-
tram na cidade atra-
vés de transportes 
públicos rodoviários 
que têm fim no termi-
nal do Dragão para 
não perturbarem a vi-
vência dos turistas”, 
diz o candidato à dis-
trital rosa.

José Manuel Ri-
beiro propõe-se ain-
da liderar uma fede-
ração capaz de pro-
duzir  pensamento 
político do “Norte, 

p a ra  o  N o r t e  e  d o 
Norte para o país”, 
acrescentando que 
será assim “com a re-
gionalização”. O au-
tarca apresenta-se a 
favor da regionaliza-
ção, um processo que 
diz tem de ser cons-
truído através da mo-
bilização da socieda-
de civil de todo o dis-
trito. Outra das suas 
promessas é tornar a 
maior distrital do país 
numa estrutura mais 
a g r e g a d o r a ,  c o m 
mais cultura político
-partidária e “mais 
respeito pelas dife-
rentes opiniões inter-
nas”. “Que não segre-
gue quem pensa de 
modo diferente, que 
valorize as estruturas 
de base e todos os 
municípios”, 
acrescenta.

Manuel pizarro
candidato  a terceiro Mandato na liderança do pS/

porto coM apoio eSMaGador 

JoSé Manuel riBeiro
autarca de valonGo vai a votoS  “para SuBStituir 

liderança que SeGreGa queM penSa de Modo  diFerente”
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Câmara quer mais limpezas de terrenos 
para diminuir incêndios
aMBiente. Comissão Municipal de Defesa da Floresta reuniu no dia 20 de fevereiro para preparar a época de fogos rurais 2020. 
Promessas do reforço das ações de sensibilização e aumento da limpeza dos terrenos em 20%. 

O 
Pelouro da Prote-
ção Civil do Muni-
cípio assumiu que 

no decorrer deste ano de 2020 
haverá um reforço na aposta de 
divulgação, informação e sensi-
bilização da comunidade.

Termina no dia 15 de março 
o prazo legal para os particula-
res e as empresas limparem os 
terrenos de que são proprietá-
rios, arrendatários, usufrutuá-
rios ou entidades que a qual-
quer título detenham terrenos 
junto a edifícios inseridos no 
espaço rural.

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

 “Este ano temos a campa-
nha ‘Paredes sem fogos’, para 
reforçar a limpeza de terrenos. 
Queremos passar a mensagem 

em instituições públicas como 
escolas e centros de saúde, para 
promover a sensibilização”, afir-
mou o Vereador Elias Barros.

Em 2019 a Câmara Munici-
pal procedeu à limpeza de 460 
mil metros quadrados e de nove 
quilómetros de caminhos. Este 
ano, o Município pretende au-
mentar estes números em cer-
ca de 20%.

O plano para 2020 em Pare-
des incluiu “diversas ações” des-
de acompanhar no terreno os 
participantes no Voluntariado 
Jovem para a Floresta, produ-
ção e distribuição de material 

antónio orlando  | texto

paredes liderou lista de fogos em 
2019
O Concelho de Paredes foi aquele que registou o 

maior número de ocorrências no distrito do Porto e 

mesmo em todo o país, com a identificação de 351 

casos. A freguesia de Lordelo lidera no número de 

ocorrências, com 48 registadas. Já a freguesia de 

Parada de Todeia é aquela que teve a maior área ar-

dida, com 37,22 hectares.

O número de falsos alarmes foi de 85 casos regista-

dos, de acordo com os valores oficiais. A área ardida 

no Concelho é reduzida, no panorama distrital, com 

o valor inferior a 100 hectares. De anotar também o 

tipo de situações registadas, com destaque para os 

“fogachos”, que somaram 254 ocorrências.

informativo, sensibilização por-
ta a porta, com equipa de vigi-
lantes do IPDJ, no verão, e Fis-
calização nas Freguesias Priori-
tárias, pelas autoridades, cuja 
identificação começará a ser 
feita em breve pela GNR.

Refira-se que o Governo 
promete fazer retenção de 20% 

do duodécimo das transferên-
cias correntes do Fundo de 
Equilíbrio Financeiro das câma-
ras em caso de incumprimento. 
A autarquia de Paredes garante 
continuará a proceder à limpe-
za dos terrenos públicos e vias 
municipais, dando preferência 
às freguesias prioritárias e defi-

nidas a nível nacional. Participa-
ram na reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da Flores-
ta os comandantes e adjuntos 
das corporações de bombeiros 
de Baltar, Cête, Lordelo, Pare-
des e Rebordosa, representan-
tes das delegações da Cruz Ver-
melha de Vilela e Sobreira, e, 

ainda, entidades como a GNR/ 
GIPS, GNR/Núcleo Proteção 
Ambiental, a Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil, o Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Flores-
tas, a EDP Distribuição e a Dire-
ção Regional de Agricultura e 
Pescas.

Freguesias do Sul  
concelho na lista nacional 
das prioritárias para  
limpeza de terrenos

 O Governo divulgou, no 
dia 26 de fevereiro, a lista das 
mais de mil freguesias com 
risco elevado de incêndio flo-
restal e que são prioritárias 
para limpeza de combustível.

No total, são 1114 fregue-
sias com risco elevado de in-
cêndio, entre as quais Aguiar 
de Sousa, Recarei e Sobreira, 
a s  t r ê s  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

O despacho - assinado pe-
los secretários de Estado da 
Administração Interna, Patrí-
cia Gaspar, e da Conservação 
da Natureza, das Florestas e 
do Ordenamento do Territó-
rio, João Catarino, e publica-
do em Diário da República - 
define também os prazos para 
a realização das ações de fis-
calização que devem incidir 
sobre as áreas prioritárias.
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Celso Ferreira arguido  
por causa dos Centros escolares

inveStiGação. A gestão de Celso Ferreira na Câmara de Paredes está a ser investigada pela Polícia Judiciária no âmbito das ale-
gadas irregularidades que terão sido praticadas no processo de construção dos Centros Escolares.

A 
Polícia Judiciária 
(PJ) no início do mês 
terá feito buscas na 

Câmara Municipal de Paredes 
visando a gestão autárquica de 
Celso Ferreira (PSD). 

Se inicialmente o ex-au-
tarca estaria indiciado pelo 
crime de prevaricação, de 
resto assim admitido pelo 
próprio em declarações ao 
JN, a investigação em curso 
apontará para a suspeita de 
atos ilícitos que podem con-
figurar a prática de crimes de 
abuso de poder e corrupção, 
a l é m  d o  c r i m e  d e 
prevaricação. 

Segundo o JN de 15 de fe-
vereiro, os inspetores da Ju-

diciária passaram um dia na 
Câmara de Paredes a reco-
lher informação das contas 
de correio eletrónico de Cel-
so Ferreira e de todos quan-
tos na Autarquia terão tido 
participação ativa no pro-
cesso de construção das no-
vas escolas.

A fonte refere que os ins-
petores procuraram infor-
mação relativa aos ajustes 
diretos feitos às empresas de 
construção civil e ao gabine-
te de arquitetura responsá-
vel pelos projetos das várias 
escolas. A PJ terá ainda mos-
trado interesse na documen-
tação relativa à contratação 
da fiscalização às obras, da 
candidatura a fundos comu-
nitários e da aprovação da 
Carta Educativa em Assem-

bleia Municipal de Paredes. 
Tudo leva a crer que a pes-

quisa com origem na investi-
gação do Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF) 
tenha sido alavancada com a 
decisão de Alexandre Almei-
da, atual presidente de Câma-
ra, em participar ao Ministério 
Público (MP) as alegadas irre-
gularidades nos Centros Es-
colares, já depois do OLAF ter 
detetado indícios de fraude 
com Fundos da União Euro-
peia atribuídos à Câmara para 
a construção das escolas. 

Em meados de maio de 
2018, em conferência de im-
prensa, Alexandre Almeida 
dizia não saber se houve mão 
criminosa no processo de 
construção das 15 novas es-
colas de Paredes, mas pre-

tendia que o MP analisasse o 
processo. “Houve falta de ri-
gor e de cumprimento dos 
cadernos de encargos e o MP 
terá de pronunciar-se. A mi-
nha preocupação tem sido a 
de detetar as irregularida-
des que ainda vamos a tem-
po de corrigir em que se po-
de acionar a garantia”, expli-
cou assim, na ocasião,  a 
decisão de remeter às auto-
ridades judiciárias o conjun-
to de irregularidades deteta-
das nos centros escolares.

Celso Ferreira, citado pe-
lo JN, diz estar “satisfeito 
com o andamento da investi-
gação” e que vai pedir “a ace-
leração do processo, para 
que seja esclarecida a verda-
de o mais rapidamente possí-
vel”, fim de citação. 

antónio orlando  | texto

centros escolares cheios 
de defeitos
- No Centro Escolar de Paredes a cobertura do edifí-

cio já tem aberturas suscetíveis de provocar infiltra-

ções. Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado, foram pagos, mas não chegaram a ser 

ligados. 

- No Centro Escolar de Bitarães, um dos últimos a 

ficar concluído, o sistema de aquecimento também 

estava desligado. Os equipamentos foram compra-

dos, mas nunca foram postos a funcionar. 

- Noutras escolas estavam previstos pavimentos em 

madeira e foram colocados pisos em vinílico (imita-

ção de madeira). 

- Na maioria das escolas, o caderno de encargos não 

indica o tipo de caixilharia e vidro a instalar deixan-

do aos empreiteiros o livre arbítrio de colocarem o 

material que entendessem.



11Sexta-feira 28 de Fevereiro de 2020  oprogressodePAREDES

DESTAQUE 1

O que está em causa para a OLAF
O Município de Paredes lan-

çou concursos para a constru-
ção das escolas quando não es-
tavam reunidas todas as condi-
ções, segundo o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF). Os terrenos, inicial-
mente previstos para os proje-
tos eram inadequados, impli-
cando uma mudança de locali-
zação da construção ou, o 
Município ainda não estava na 
sua posse. Por outro lado, du-
rante o período de vigência dos 
contratos, o Município reduziu 
o volume de trabalhos a contra-
tar fazendo-as passar para 
ajustes diretos, o que não acon-
teceria se não fossem divididos. 
Diz o OLAF: “A Câmara de Pare-
des é suspeita de ter podido vi-
sar o fracionamento abusivo de 
determinados concursos no 
quadro da legislação em vigor 
(aplicação do Dec-Lei 34/2009) 
para evitar os limiares de adju-
dicação, limitando assim a con-
corrência, canalizando mais fa-
cilmente as adjudicações dos 
contratos às empresas da sua 
escolha/seu interesse. Foram 
assim concedidas vantagens 
infringindo a liberdade de aces-
so e a igualdade dos candidatos 
na adjudicação dos contratos 
públicos. O OLAF admite: “po-
derá estar-se perante a presen-
ça de propostas irregulares ou 
mesmo fraudulentas”. Foi dete-
tada a viciação da concorrência 
no concurso para aquisição de 
serviços de supervisão dos tra-
balhos e para a execução dos 
projetos de arquitetura, atra-
vés da simulação fictícia dessa 
mesma concorrência e o capital 
das empresas ser detido pelas 
mesmas pessoas ou por haver 
pessoas representadas em 
idênticas posições dentro des-
sas empresas aparentemente 
concorrentes. Como os ele-
mentos jurídicos das socieda-
des em causa até constam dos 
dossiers processuais dos con-
cursos da CM Paredes o OLAF 
afirma que “os funcionários do 
município não podiam ignorar 
estes elementos” o que pode 
até envolver responsabilidade 
criminal. O OLAF vai mais longe 
pois até admite como possível a 
existência da prática de atos de 
corrupção ativa. Podem ter si-
do distribuídas informações 
sobre o concurso aos candida-
tos (uma vez que se trata sem-
pre das mesmas empresas con-

vidadas) para que estas apre-
s e n t e m  a s  r e s p e t i v a s 
propostas antes da abertura 
dos envelopes. O OLAF realça, 
igualmente, o facto de o júri/
comité de avaliação das pro-
postas “é sempre composto 
pelos mesmos membros do 
pessoal do município”. O OLAF 
acrescenta que “Parece inten-
cional” que a adjudicação dos 
contratos para a supervisão e 
para a aquisição de projetos de 
arquitetura seja feito às mes-
mas empresas. A suspeita mais 
grave do OLAF é que “o Municí-
pio tinha a intenção de adjudi-
car tais contratos a duas pes-
soas precisas que representam 
a maioria das empresas convi-
dadas/consultadas a apresen-
tar propostas”.

olaF aponta
SituaçõeS 
concretaS 
paSSiveiS de criMe
Um dos exemplos de con-

tratos “considerados simula-
dos/fraudulentos” focados pe-
lo relatório tem que ver com a 
adjudicação à empresa BB-
FORM – Consulting Braga, Lda, 
por “ajuste direto com consul-

ta” da prestação de serviços de 
supervisão do Centro Escolar 
de Recarei, num montante de 
39. 080,00 euros. Neste caso a 
Câmara de Paredes convidou, 
além da empresa vencedora, - 
BBFORM – mais 4 empresas a 
a p r e s e n t a r  p r o p o s t a s :  a 
GUARDATOPO – Topografia e 
Engenharia Lda.; a DSEDesen-
volvimento de Soluções de En-
genharia para Edifícios, Lda.; 
M5- Consultores de Engenha-
ria, Lda.; e a BERNARDO & 
BERNARDO – Consultores 
Associados, Lda.

Sucede que as empresas 
GUARDATOPO – Topografia e 
Engenharia Lda, e a DSE- De-
senvolvimento de Soluções de 
Engenharia para Edifícios, Lda, 
apesar de convidadas não vie-
ram a apresentar propostas 
“por indisponibilidade”. São vá-
rias as similitudes entre as em-
presas convidadas, o que se 
pode verificar do site https://
publicacoes.mj.pt, e das consul-
tas do organismo Europeu, des-
de logo se verfica que são/ fo-
ram geridas/administradas/
detidas, grosso modo, pelas 
mesmas pessoas. Outros fac-
tos: Três das empresas convida-

das a apresentar propostas, 
DSE- Desenvolvimento de So-

luções de Engenharia para Edi-
fícios, Lda., GUARDATOPO- 

Topografia e Engenharia, Lda., e 
BERNARDO & - BERNARDO 
– Consultores Associados, Lda. 
têm sede na Guarda. O mais es-
tranho é que a vencedora do 
concurso, a empresa BBFORM 
– Consulting Braga, Lda. Era de-
tida, entre outros, pela empre-
sa BBFORM – Consulting, Lda 
… com sede na Guarda. Esta 
empresa BBFORM – Consul-
ting, Lda, por sua vez, entre ou-
tros, era detida pela empresa 
M5 – Consultores Imobiliários, 
SA … a 5ª concorrente. Cuja se-
de é na cidade da Guarda. Tam-
bém a coincidência de apelidos 
e nomes dos gerentes de várias 
destas sociedades foram 
exaustivamente analisadas pe-
la OLAF. E se não há coincidên-
cias, estas saltaram aos olhos 
dos investigadores da OLAF.

PUB

Jorge Sampaio, a convite  de celso Ferreira,

inaugurou centro escolar de cête

passos coelho, a convite  de celso Ferreira,

inaugurou centro escolar de lordelo
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huManiSMo. Vasco Ribeiro é, desde o dia 18 janeiro, o novo presidente da direção 
do Emaús - Associação de Apoio ao Deficiente Mental. A instituição que dá apoio a 
cerca de seis dezenas de jovens e adultos com deficiência tem atividade divida em dois 
pólos: um na cidade de Paredes e outro na vila de Baltar; porém essa configuração vai 
acabar. Os polos vão-se unir num só - em Baltar

O 
E M A Ú S  e s t á 
d i v i d i d o  e m 
d o i s  p o l o s  s i -

tuados a cinco quilómetros 
de distância entre eles. Um 
em Paredes, em que estão 
os utentes mais desenvol-
vidos, mais funcionais, e 

outro em Baltar, onde se 
encontram utentes com 
d e f i c i ê n c i a s  m a i s 
profundas. 

O novo presidente da 
Direção do Emaús - Asso-
ciação de Apoio ao Defi-
ciente Mental, Vasco Ribei-
ro na hora de “assumir o 
barco”, começa por falar em 
continuidade – “é muito 

bom continuar o que a anti-
ga direção executou até à 
data” – mas depois assume 
novos desafios em resulta-
do da concentração de ins-
talações, aos quais a insti-
tuição vai ter que se adap-
tar face à nova realidade. 
“Queremos tentar abrir as 
instalações do EMAUS à co-
munidade deficiente e não 

só, sobretudo a nível des-
portivo, durante o fim-de-
semana e em horas disponí-
veis”, revela. 

inStituição aBerta
 ao FiM-de-SeMana 
A Direção de Vasco Ri-

beiro pretende implemen-
tar e fomentar a utilização 
das estruturas da institui-

rita Sousa  | texto

emAÚS com nova direção aponta a uma nova era
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emAÚS com nova direção aponta a uma nova era
ção, em especial do ginásio, 
para benefício da popula-
ção deficiente em extra-ho-
rário e em especial ao fim-
de-semana. Outra possibili-
d a d e  e m  a b e r t o  é  a 
utilização do auditório para 
p o s s í v e i s  f o r m a ç õ e s 
pós-laborais. 

Ainda ao nível da gestão 
do imobiliário, Vasco Ri-
b e i r o  ex p l i c a  q u e  o  s e u 
elenco pretende adotar 
uma forma” inovadora e ir-
reverente” para se desfa-
zer do teto feito em placas 
de fibrocimento, vulgar-
mente denominado amian-
to, material potencialmen-
te cancerígeno. Como fazê
- l o ?  A  i d e i a ,  ex p l i c a ,  “é 
ve n d e r  o s  2 6 0 0  m e t r o s 
quadrados de teto através 
de uma campanha solidá-
ria”, acrescenta. 

A tónica na solidarieda-
de é tida por Vasco Ribeiro 
c o m o  p a r t e  c r u c i a l  d o 
EMAÚS. “A organização va-
loriza e aceita todo o tipo 
de material doado, poste-
riormente alvo de triagem e 
utilizado para fazer inúme-
ros trabalhos, alguns serão 
expostos e vendidos na ins-
tituição para fora como toa-
lhas de mesa e sacos de 
pão”, exemplifica.  

O responsável, contex-
tualizando a IPSS que pas-
sou a liderar “surge como 
uma ideia subsidiária da 
obra do Calvário, de Beire. 
O EMAÚS de Paredes foi 
idealizado pelo Padre Ba-
tista”, realça Vasco Ribeiro. 

“A nossa missão é dar-
lhes, aos utentes, o maior 
conforto possível”, sempre 
de mãos dadas com a Segu-
rança Social (SS), declara 
Vasco Ribeiro. A SS subsi-
dia mensalmente o EMAÚS 
com cerca de 300 euros por 
cada utente, verba insufi-
ciente para suportar os cus-
tos materiais e humanos do 
acompanhamento tido co-
mo necessário. As famílias 
pagam uma mensalidade 
mediante o rendimento per 
capita que vão desde os 40 
euros até aos 210 euros.

“Não quero nunca sair daqui”, 
“Estou aqui porque quero estudar e 
ser Informático” estas são palavras 
de alguns dos utentes do polo de Pa-
redes do EMAÚS proferidas com um 
sorriso nos lábios e um brilho no 
olhar, assim que perguntados sobre 
a  s a t i s f a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  à 
organização. 

As instalações de Paredes, que al-
bergam 23 utentes, contam com uma 
sala de escolaridade à moda antiga 
portuguesa que “serve para que os 
meninos mantenham alguns conhe-
cimentos”, um refeitório onde são os 
próprios utentes que colocam a me-
sa, lavam e limpam a loiça, sendo que 
a comida é confecionada em Baltar e 
depois transportada até Paredes, 
uma sala de têxteis “onde se desen-
volvem trabalhos como tapetes de 
arraiolos e outros trabalhos no tear”. 
O Ricardo é um dos apaixonados pelo 
trabalho no tear. “O tempo de execu-
ção das peças é muito variável, há se-
manas em que se consegue tudo mui-
to rápido e há outras em que não se 
faz nada. Depende da altura do ano 
deles, da medicação, do bem-estar, 
do humor”, explica Luciana Ribeiro, 
diretora técnica deste polo. 

O material usado é maioritaria-
mente vindo de doações. “Ainda há 
pouco tempo, nos bateu à porta uma 
senhora já com uma idade avançada 
e disse que os seus olhos já não lhe 
permitiam fazer crochê, tenho mui-
to algodão, vocês aceitam? E nós 

aceitamos com muito gosto e grati-
dão”, refere.  Há também uma sala de 
trabalhos manuais, onde também é 
feita a reciclagem e a separação de 
tampas que depois são encaminha-
das para a AMBISOUSA, em troca a 
empresa oferece material terapêu-
tico e ortopédico. “O nosso sonho é 
ter uma sala Snoezelen e isto dá-nos 
verba para adquirir material de esti-
mulação sensorial”, ambiciona a 
responsável. 

Os aniversários são comemora-
dos na sala lúdica e polivalente que 
serve também para aulas de educa-
ção física quando as condições me-
teorológicas não permitem o exercí-
cio ao ar livre, designadamente jogar 
Boccia. 

Na carpintaria, os rapazes cor-
tam troncos e recuperam peças de 
mobiliário da instituição. 

Na zona exterior existe um jar-
dim/horta onde os utentes fazem a 
manutenção dos espaços. Há ainda 
lugar para outras atividades tais co-
mo a ida à piscina. “Às segundas-fei-
ras vai um grupo de meninos com 
menos capacidades, funcionando 
como hidroterapia, à sexta-feira são 
os meninos que nadam mesmo”, ex-
plica a responsável. 

O edifício de Baltar, para além ter 
também estas salas, inclui ainda uma 
área de lavandaria em que os jovens 
fazem atividades da vida diária. “Os 
grupos de cinco elementos, alterna-
dos, separam a roupa, colocam-na na 
máquina de lavar, estendem, passam 
a ferro, vão fazendo este tipo de tare-
fas que exigem concentração, coor-

“Eu adoro estar aqui”

denação motora e acima de tudo para 
se sentirem úteis”, explica Maria da 
Ajuda Ribeiro, Diretora Técnica do 
polo baltarense. Seguem-se duas “sa-
las de bem-estar” onde estão os jo-
vens mais dependentes que têm mul-
tideficiências e precisam de uma sala 
de base. “A sala chama-se ́ bem-estar´ 
porque era aquilo que nós desejáva-
mos, mas a nível de conforto é zero (0) 
para não falar da humidade nas pare-
des”, queixou-se a diretora técnica. 

Um ginásio de grandes dimen-
sões, um auditório, uma sala de psi-
cologia onde é realizado um traba-
lho de estimulação pela psicóloga e 
uma sala de terapia ocupacional, 
onde a Terapeuta “trabalha com os 
meninos ao nível da estimulação 
sensorial e cognitiva e parte motora. 
Esta é uma das áreas que lhes traz 
mais benefícios”, evidencia Maria 
Ribeiro. 

Em conjunto, as equipa técnica 
de Baltar e Paredes elabora o plano 
de atividades para o ano inteiro que 
é depois aprovado pela direção. A 
última atividade levada a cabo foi o 
desfile de Carnaval.

No total são 58 os jovens e adul-
tos com deficiência entre os 19 e os 
56 anos que usufruem desta IPSS, 
que conta com mais de 37 técnicos 
incluindo monitores, auxiliares da 
limpeza, administrativos, psicóloga, 
terapeuta, assistente social, profes-
sores. O Emaús é uma “mais-valia 
para esta população em risco. Sem 
ela o risco de exclusão social, a falta 
de atividade física e motora e de estí-
mulos seria enorme”, acrescenta Lu-
ciana Ribeiro. 

“É muito gratificante trabalhar 
com estes meninos. Eles dão-nos 
muito e nós não precisamos de mui-
to para os fazer felizes”, admite a 
Diretora Técnica do polo de Baltar, 
que ali trabalha desde 1991.  “Eles 
são extremamente meigos, aten-
ciosos, às vezes chegamos para tra-
balhar com a moral em baixo, mas 
basta um sorriso ou um abraço e 
tudo muda. Eles são muito perspi-
cazes, percebem tudo. Não consigo 
trazer um lenço novo sem que eles 
reparem”, declara Luciana. “São es-
peciais, é a palavra certa”, conclui, 
emocionada.

rita Sousa  | texto
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Esta sexta feira, dia 28, às 
21h30 e amanhã, dia 29 de 
fevereiro às 24h, vai ser or-

ganizada uma mega-aula de 
zumba denominada “Vamos 
Dançar Juntos” para apoiar o 
Tomás (3 anos) e a Rafaela (8 
anos) que são duas crianças 
diagnosticadas com leuce-
mia. O evento vai decorrer 
nas instalações dos Bombei-

ros Voluntários de Baltar e 
todos os fundos angariados 
serão totalmente oferecidos 
às crianças. A organização 
apela à participação para 
que todos tragam a família e 
amigos e venham na ajuda à 
Rafaela e ao Tomás. 

Mais uma vez, Bitarães 
marcou este dia com o seu ha-

bitual corso. Muita alegria e 
boa disposição foi a marca 
deste carnaval que muito ani-
ma a população. Embora o 
tempo não permitisse os ato-
res deste desfile deram largas 
à sua imaginação. Não falta-

ram as críticas a vários secto-
res da vida da atual sociedade, 
nomeadamente   a corrupção 
desde a Idade da Pedra Espe-
ramos que, no próximo ano, se 
repita com o mesmo entusias-
mo e alegria.

    Baltar

Mega aula de zumba nos 
Bombeiros voluntários de Baltar 
para ajudar o tomás e a rafaela

    BitarãeS

carnaval em Bitarães

FAUSTINO SOUSA

ANTóNIO OLIVEIRA

Teatro no Baltararte
Amanhã, sábado, 29 de fe-

vereiro, pelas 21h30, no salão 
Baltararte, a Associação Clu-
be Jazz de Baltar vai apresen-
tar mais um espectáculo inse-

rido no programa “Paredes no 
Palco”.  A peça é uma homena-
gem a Almeida Garrett, um 
grande nome do Teatro portu-
guês. Entre cultura, música, 

coreografias, momentos tea-
trais, peripécias e muito hu-
mor, é garantida a satisfação 
de qualquer espectador que 
assista a este espetáculo.

Os Alianças de Baltar 

são uma equipa amadora 

que pratica futebol e que 

existe desde 16 de feve-

reiro 1988. Nestes 32 

anos de existência, joga-

ram em vários países e 

defrontaram centenas 

de equipas, levando sem-

pre o nome da Vila que 

o s t e n t a m  o r g u l h o s a -

mente na sua designa-

ção. Os seus responsá-

veis lamentam que uma 

equipa com esta longevi-

dade tenha de se deslo-

car não só para fora de 

Baltar, como para fora do 

Concelho de Paredes.

Para efetuar os jogos 

que tanto têm dado a co-

nhecer o nome da Vila, 

têm de se deslocar para o 

concelho vizinho e os 

seus adversários não fi-

cam a conhecer a Vila fi-

sicamente. Esperam que 

as entidades competen-

tes disponibilizem o novo 

campo sintético de Bal-

tar, que necessariamente 

tem de ser municipal pa-

ra também ajudar este 

tipo de colectividades 

que são o desporto no 

seu estado puro.

Alianças de Baltar celebraram 32 anos

O auditório da Escola 
Secundária de Paredes 
acolhe no dia 4 de março 
de 2020 a palestra “en-
tender o autismo. 

A iniciativa levada a 
cabo por um conjunto 
de empreendedores 
sociais, a Vencer Autis-
mo, promete abordar 
“os desafios associados 
ao autismo e apresen-

tação de soluções para 
minimizar esses mes-
mos desafios, as suas 
possíveis causas e as 
áreas a dar prioridade 
no desenvolvimento da 
criança, de modo a fo-
mentar a sua autono-
mia”, explica Daniela 
Teixeira.

A palestra é aberta ao 
público, mas com espe-

cial interesse para pro-
fissionais e pais/familia-
res de crianças com Per-
turbações do Espetro do 
Autismo e outras neces-
sidades especiais. 

As inscrições são gra-
tuitas, mas obrigatórias, 
devido ao limite de vagas 
existentes e poderão ser 
feitas em: http://bit.
ly/2Sgh5Hh.

    paredeS 

"entender autismo"  
na escola Secundária 

Centro Escolar de Bitarães
C o m o  é  h a b i t u a l ,  a s 

crianças deste centro com 
a colaboração dos pais e 
corpo docente, realizam o 
corso carnavalesco com 

muito entusiasmo e ale-
gria. No passado dia 21, 
Sexta-feira descolaram-se, 
em cortejo, ao largo da 
Nossa Senhora dos Chãos, 

onde deram largas à sua 
alegria e fantasia perante o 
entusiasmo dos encarre-
gados de educação e popu-
lação em geral.
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No passado dia 21 de Feve-
reiro de 2020, a Associação 
para o Desenvolvimento de 
Cristelo – Ser Social, partici-
pou no desfile de Carnaval or-
ganizado pelos pelouros da 
Acção Social, Cultura e Educa-
ção da Câmara Municipal de 
Paredes, sendo que este en-
contro contou não só com a 
presença de instituições se-
niores do concelho, como tam-

bém com as crianças das esco-
las de Paredes, enchendo as 
ruas do centro da cidade de 
vida.

O tema escolhido pelos se-
niores de Cristelo para desfilar 
desde a Casa da Cultura, pas-
sando pela Avenida da Repú-
blica, atá à Praça José Guilher-
me foi dos sinais de trânsito, de 
forma a sensibilizar sobre a 
importância dos mesmos no 
dia-a-dia dos cidadãos.

O empenho foi reconheci-
do e os seniores espalharam 
toda a sua alegria durante o 
desfile.

Mais de 3 mil pessoas 
passaram, no último fim de 
semana, pela 3ª edição das 
"Papas na Sobreira", que de-
correu numa tenda junto à 
Alameda de S. Pedro - So-
breira. Os números são 
avançados pela organização 
– Junta de Freguesia – do 
evento gastronómico e cul-
tural, que deliciou os visitan-
tes com as tradicionais pa-

pas de sarrabulho e rojões. A 
representação teatral da 
"matança do porco" e ani-
mação musical foram outros 
pontos que estiveram em 
destaque. 

 “O sucesso registado 
não é obra do acaso, é fruto 
do empenho inexcedível das 
pessoas que se prontifica-
ram a garantir a preparação 
e a confeção das comidas e 
das pessoas que se volunta-
riaram para oferecer os seus 
préstimos nas diferentes 
frentes de trabalho”, ressal-
va fonte da organização.

    criStelo 

“carnaval em Segurança” na 
associação para o 
desenvolvimento de cristelo 
– Ser Social

    SoBreira

iii edição “papas na Sobreira”

CARLA NUNES

XXXXXXXX

A “Noite da Francesinha”  
decorreu no passado dia 15 
de fevereiro nas instalações 
da sede do Moto Clube de 
Rebordosa, numa organiza-
ção da Direção do Moto 
Clube, os elementos do exe-
cutivo da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa também  
quiseram associar-se a esta 
festa e saborearem a tão fa-
mosa iguaria!

O tempo quente aliado 
ao delicioso petisco servi-
do, animação, muita simpa-
tia e bom atendimento dos 
participantes foram atrati-
vos. Era incrível a moldura 
humana que se formava no 
espaço a degustar as deli-
ciosas francesinhas em cli-
ma de convívio e alegria!

A organização superou, 
assim, as expectativas do 
número de visitantes, tendo 
mesmo esgotado as reser-
v a s  u n s  d i a s  a n t e s  d o 

evento. 
Esta iniciativa foi mais 

uma mostra daquilo que de 
mais saboroso há na nossa 
Gastronomia.

De referir que as cerca 
de 190 francesinhas servi-
das na noite foram confe-
cionadas pelos elementos 
da direção com ajuda de al-
g u n s  f a m i l i a r e s  d o s 
mesmos.

O presidente da direção 
do Moto Clube de Rebordo-
sa agradeceu a presença de 
todos os que participaram 
na “Noite das Francesinhas” 
e que contribuíram para 
mais uma noite de alegria, 
onde a amizade e o compa-
nheirismo foram uma cons-
tante, o agradecimento es-
pecial vai para todo o Staff 
do Moto Clube de Rebordo-
sa, que com alegria, profis-
sionalismo e dedicação con-
tribuiu de uma forma inex-
cedível para o sucesso deste 
evento, o espírito vivido e 
partilhado por todos é o me-
lhor dos retornos!

    reBordoSa

Motoclube acelerou na francesinha

PAULO PINHEIRO

Escuteiros festejaram 26 anos de vida
Agrupamento 1030 de 

Rebordosa assinalou com 
pompa e circunstância, en-
tre os dias 15 e 16 de feve-
reiro, os seus 26 anos de 
existência. 

Os festejos começaram 
no dia 15 com a expedição e 
noite de Vigília de Oração.

No dia 16 os festejos ini-

ciaram se com uma missa 
solene foram feitas algu-
mas promessas, depois a 
festa decorreu na recém 
inaugurada sede e além de 
inúmeras personalidades 
locais, contou com a pre-
sença da presidente da 
Junta de Freguesia e dos 
elementos do executivo. 

É de destacar a impor-
tância do trabalho que é 
desenvolvido pelo escutis-
mo no seio da comunidade. 
Recordando a sua própria e 
enriquecedora experiência 
por quem passa pelo agru-
pamento, o escutismo é 
uma forma de viver em co-
munidade e de servir essa 

mesma comunidade atra-
vés de valores que muitas 
vezes já nem existem na 
sociedade.

O dia foi de convívio en-
tre os elementos que com-
põem o agrupamento e fa-
miliares, onde foram canta-
dos os parabéns e partido o 
bolo alusivo aos 26 anos.
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JORNaDa 23ªJOR. 
  22/02

FC Felg. 1932 2-1 USC Paredes

  23/02

Amarante FC 2-1 AD Sanjoanense

SC Espinho 4-0 L. Vildemoinhos

SC Coimbrões 0-0 AD Castro Daire

Trofense 1-0 G. F. (C.Rodrigo)

Valadares Gaia 0-0 Vila Real

Canelas 2010 1-1 Leça FC

Arouca 4-2 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-0 Gondomar SC

campeONaTO De 
pORTugal SÉRIE B

 2019/20

claSSiFicação

   p J
1 Arouca 55 23

2 Lusitânia de Lourosa 47 23

3 SC Espinho 44 23

4 Leça FC 43 23

5 AD Castro Daire 42 23

6 AD Sanjoanense 39 23

7 FC Felgueiras 1932 35 23

8 Canelas 2010 32 23

9 USC Paredes 31 23

10 SC Coimbrões 29 23

11 Amarante FC 29 23

12 Trofense 27 23

13 FC Pedras Rubras 25 23

14 Lusitano Vildemoinhos 25 23

15 Gondomar SC 24 23

16 Valadares Gaia 21 23

17 Vila Real 12 23

18 G. F. (C.Rodrigo) 8 23

JORNaDa 23ªJOR. 
  23/02

Aliados Lordelo 1-3 Alpendorada

FC Vilarinho 2-1 Lixa

Vila Caiz 2-1 S. Pedro da Cova

Lousada 1-1 Rebordosa AC

A. Gandra 1-0 Sousense

Tirsense 2-0 AD Marco 09

CD Sobrado 4-2 Freamunde

Vila Meã 2-1 Barrosas

aF pORTO 
DIVIsÃO De elITe 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

claSSiFicação

  p J

1 Tirsense 45 23

2 CD Sobrado 43 23

3 Rebordosa AC 40 23

4 Alpendorada 39 23

5 Freamunde 38 23

6 AD Marco 09 38 23

7 Aliança de Gandra 35 23

8 Vila Meã 35 23

9 Sousense 32 23

10 Aliados Lordelo 31 23

11 Vila Caiz 29 23

12 S. Pedro da Cova 23 23

13 FC Vilarinho 22 23

14 Barrosas 19 23

15 Lixa 18 23

16 Lousada 9 23

JORNaDa 21ªJOR. 
  15/02

Lousada B 1-1 SC R. Moinhos

 16/02

Gens SC 4-0 E. Fânzeres

F. Maia 0-1 Águias de Eiriz

CA Rio Tinto 1-0 Alfenense

SC Nun´Álvares 0-1 FC Felg. 1932 B

Caíde Rei 0-0 Aparecida

Bougadense 1-0 SC Salvadorense

S. L. Douro 4-1 FC Lagares

aF pORTO 
DIVIsÃO De HONRa
SÉRIE 2 
2019/20

claSSiFicação

  p J

1 FC Felgueiras 1932 B 41 21

2 Gens SC 39 21

3 SC Nun´Álvares 38 21

4 Águias de Eiriz 38 21

5 Aparecida 37 21

6 S. Lourenço Douro 35 21

7 SC Salvadorense 33 21

8 FC Lagares 30 21

9 Folgosa da Maia 29 21

10 SC Rio de Moinhos 27 21

11 Bougadense 26 21

12 Alfenense 25 21

13 CA Rio Tinto 25 21

14 Lousada B 16 21

15 Caíde Rei 16 21

16 E. Fânzeres 12 21

JORNaDa 19ªJOR. 
  16/02

FC Parada 1-0 UD Valonguense

ISC Sobreirense 0-1 GD Águas Santas

Crestuma 1-1 Os Lusitanos

Sra. Hora 0-3 GD Aldeia Nova

SC Campo 0-1 Ramaldense

Perafita 2-2 S. Félix Marinha

Leverense 3-1 CD Torrão

Ataense 4-0 Vandoma

claSSiFicação

  p J

1 UD Valonguense 46 20

2 Leverense 45 20

3 S. Félix Marinha 40 20

4 Crestuma 37 20

5 GD Águas Santas 36 20

6 GD Aldeia Nova 33 20

7 SC Campo 32 20

8 FC Parada 25 20

9 Ramaldense 25 20

10 Ataense 24 20

11 Os Lusitanos 21 20

12 CD Torrão 21 20

13 ISC Sobreirense 20 20

14 Vandoma 19 20

15 Senhora da Hora 14 20

16	 Perafita	 8 20

aF pORTO 
1ª DIVIsÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNaDa 20ªJOR. 
  15/02

GDC Ferreira 0-1 Lixa B

  16/02

Penamaior 1-1 C. Sanfins

Raimonda 1-1 ADR Aveleda

ARD Macieira 1-1 UDS Roriz

UD Torrados 2-2 AD Várzea FC

FC V. B. Bispo 1-1 CCD Sobrosa

AJM Lamoso 1-1 AD Lustosa

CRCD Varziela 3-0 Livração

claSSiFicação

  p J

1	 Citânia	de	Sanfins	 37 20

2 GDC Ferreira 36 20

3 UDS Roriz 35 20

4 CRCD Varziela 34 20

5 Penamaior 32 20

6 Livração 31 20

7 Lixa B 30 20

8 ADR Aveleda 29 20

9 FC Vila Boa do Bispo 27 20

10 AD Lustosa 26 20

11 UD Torrados 26 20

12 AD Várzea FC 24 20

13 AJM Lamoso 21 20

14 CCD Sobrosa 21 20

15 Raimonda 19 20

16 ARD Macieira 7 20

aF pORTO 
1ª DIVIsÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNaDa 23ªJOR. 
  25/02

Tirsense B 1-0 AC Gervide

ADR S. P. Fins 1-0 Monte Córdova

Gatões 1-5 M. Sangemil

FC P. Rubras B 2-1 Ventura SC

Leões Seroa 0-2 Melres DC

USC Baltar 1-0 Esc. Futebol 115

1º M. Figueiró 0-0 Sp. Cruz

ADC Frazão 1-2 Codessos

M. G. Costa 4-0 Campo do Lírio

claSSiFicação

  p J
1 Mocidade Sangemil 62 23

2 FC Pedras Rubras B 61 23

3 Tirsense B 53 23

4 ADR S. Pedro de Fins 52 23

5 Monte Córdova 42 23

6 Leões Seroa 38 23

7 AC Gervide 31 23

8 Melres DC 31 22

9 Gatões 29 23

10 Codessos 27 23

11 1º Maio Figueiró 27 23

12 ADC Frazão 25 23

13 M. G. Costa 25 23

14 USC Baltar 22 23

15 Ventura SC 20 23

16 Sp. Cruz 18 22

17 Escola Futebol 115 13 23

18 Campo do Lírio 10 23

aF pORTO 
2ª DIVIsÃO 
2019/20

No último 16 de Fevereiro, 

Marega, futebolista do FC 

Porto, abandonou o jogo em 

Guimarães, para o campeona-

to devido a insultos racistas. 

Foi a primeira vez que tal 

aconteceu em Portugal e está 

a levantar forte discussão so-

bre o tema.

O dicionário da língua portu-

guesa define racismo como “1. 

Teoria que defende a superio-

ridade de um grupo sobre ou-

tros, baseada num conceito de 

raça, preconizando, particu-

larmente, a separação destes 

dentro de um país (segregação 

racial) ou mesmo visando o ex-

termínio de uma minoria. 2. 

Atitude hostil ou discrimina-

tória em relação a um grupo 

de pessoas com característi-

cas diferentes, nomeadamen-

te etnia, religião, cultura, etc.”.

O racismo existe. Na socieda-

de e no futebol. E claro que há 

muito a fazer para o combater. 

Que os clubes tenham de ser 

castigados, parece que não há 

dúvida, mas mais do que os 

clubes, os indivíduos prevari-

cadores não podem sair impu-

Racismo e mais qualquer coisa

opinião

Sobre Futebol

nes. Deve ser feito tudo e mais 

alguma coisa, como a denúncia 

de quem não prevarica e que de-

fende a imagem dos seus clubes. 

Porque não podem ser todos 

metidos no mesmo saco.

Mas o racismo não é a única coi-

sa que precisa ser combatida em 

Portugal, no Desporto e no fute-

bol português. A violência física 

e verbal também. Há uns tempos 

a esta parte está instalado um 

clima de guerra e ódio que na mi-

nha opinião vem de inúmeros 

programas televisivos onde os 

“entendidos” falam de tudo me-

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

nos de futebol. Juntando a isto 

as redes sociais e estamos pe-

rante a mistura bomba para con-

tinuarem a acontecer episódios 

que envergonham Portugal e o 

futebol e, muito provavelmente, 

uma tragédia qualquer. No fute-

bol, mais do que o racismo, o que 

se vê constantemente é o insulto 

puro e duro. Do adepto que vai 

ao futebol para descarregar o 

stress do dia-a-dia. Mas isso por 

si só é entendível? Admissível?

Toni Martínez falhou um penálti 

que daria o empate ao Famali-

cão em Paços de Ferreira aos 

90+5’ e denunciou que recebeu 

ameaças devido a apostas des-

portivas, o que só vem provar o 

estado em que as coisas estão. 

Jackson Martínez, avançado do 

Portimonense falhou um penálti 

contra o FC Porto (clube que já 

tinha representado) e foi logo 

acusado de ter feito de propósi-

to. Outros casos do género tam-

bém já aconteceram no passado, 

como o de Fábio Cardoso (quan-

do defrontou o Benfica) ou Tonel 

(frente ao Sporting). Estamos 

num mundo onde parece que 

vale tudo e estas acusações e 

ameaças são feitas de ânimo le-

ve e sem consequências. Hoje 

em dia, nas redes sociais diz-se 

qualquer coisa, coloca-se em 

causa a dignidade da pessoa, não 

se olha a meios para atingir fins. 

Clubite extrema. Quer-se ga-

nhar de qualquer maneira. Não 

há respeito.

Se andarmos por esses campos 

de futebol fora, não só ao nível 

do futebol sénior, mas no futebol 

jovem, vemos tudo menos valo-

res que o Desporto tanto nos 

ensina e, que, muito provavel-

mente só poderá sair deste bu-

raco negro com a interven-
ção na hora da GNR presente 
ou, quem sabe, da criação de 
uma Polícia especializada pa-
ra estar nos campos de fute-
bol com a obrigação de inter-
vir, corrigindo, ensinando, 
multando e detendo quem 
não sabe estar.
Que há um longo caminho a 
percorrer, lá isso há.

PUB
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

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

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

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

O 
concelho de Pa-
redes vestiu as 
cores do Carna-

val em diferentes corsos que 
levaram para a rua centenas 
de mascarados, carros ale-
góricos, música, dança e 
muita animação.

O socialite José Castelo 
Branco foi rei em Lordelo e o 
corona vírus infetou os de-
mais cortejos que também 
gulosaram ainda com a Opo-

sição em Paredes ou com a 
com a lavandaria de dinhei-
ro portuguesa no Luanda 
Leaks, entre outras sátiras. 

Apesar de a terça-feira 
de Carnaval não ser feriado 
oficial, há cada vez mais fo-
liões no festejo do entrudo. 
No Domingo que antecedeu 
o Carnaval o Astro Rei deci-
diu juntar-se à festa permi-
tindo samba sem arrepios. 

Para o ano todos prome-
tem que há mais até porque 
no Carnaval ninguém leva a 
mal.

antónio orlando   | texto

lordelo

lordelo

lordelo

Bitarães rebordosa

José castelo Branco esteve
no carnaval de lordelo

Gandra

lordelo

lordelo

louredo



18 Sexta-feira 28 de Fevereiro de 2020  oprogressodePAREDES

ESPAçO SOCIÉTARIO

PUB

Acabou de ser aprovada na Assembleia da República a Lei que permite o 

consentimento da morte assistida, a pedido do paciente, chamada Eutanásia. 

Existem razões de sofrimento ou de doença incurável para aplicar a nova Lei  

mas, não passa de uma enorme encenação dos partidos políticos que a aprova-

ram sem definir primeiro o que é a Vida e o que é a Morte. Com sofrimento ou 

com doença incurável ninguém pediu para nascer, pelos mesmas razões, pedir 

para morrer só  deve ser solicitado ao Criador que nos deu a Vida. É muito mais 

fácil provocar a morte do que tratar a Vida ainda que ambas sejam medicamen-

te assistidas. O mundo é feito de mudança  mas só a Vida tem evolução, tal como 

a alegria ou a tristeza, o sofrimento ou a dor,  estados em permanente alteração 

aos quais  a Ciência vai respondendo todos os dias.

Cento e vinte sete deputados (127) impuseram esta Lei decidindo por 10 

milhões de Portugueses e ainda por cima sem direito a Referendo, chama se a 

isto “democraticamente”. O caminho é longo para sairmos da cauda da Europa 

e para fazermos o muito que falta fazer. São 700 mil os utentes que não têm 

Médico de Família no Serviço Nacional de Saúde e que o Governo se compro-

meteu a cumprir esse objetivo até ao ano de 2019.Quase metade dos concelhos 

de Portugal Continental não têm Unidades de Saúde Familiares (U.S.F.) e é nes-

ses que a população mais envelhecida e mais abandonada, com menos poder de 

compra, se  sujeita às piores condições de Vida e Saúde  e mesmo assim não 

trocam a Vida pela Morte, logicamente não foram ouvidos nem achados pra 

nada. Também 70% dos Portugueses não têm acesso aos Cuidados  Continua-

dos de Saude ou seja serviços paliativos prestados após alta hospitalar, outra 

grande lacuna que os nossos governantes não se preocupam em resolver evi-

tando assim outros tantos casos de sofrimento e morte. 

São quatro (4) os  Países Europeus, com poder de compra muito superior ao 

nosso, Holanda,Bélgica, Luxemburgo e Suíca,que  despenalizaram há vários anos a 

Eutanásia ou Morte medicamente assistida.Dados estatísticos atuais mostram por 

exemplo que na Holanda uma grande maioria destas mortes foram praticadas em 

pacientes com elevada percentagem de distúrbios mentais e exercida em condições 

discutíveis de atos médicos.Na Suíça pagam se somas avultadas de dinheiro para o 

exercício da Eutanásia, praticando -se de forma distorcida e comercializada o espí-

rito da Lei. Alguns reponsáveis dos partidos políticos fizeram esta lei,  mas para isso 

têm de requisitar  técnicos ao S.N.S.que tanta falta fazem,  não reparando na reali-

dade do país profundo,hipotecando as gerações futuras, contribuindo para que  os 

nossos melhores Técnicos emigrem, como nos anos 60, apenas com uma diferença,  

estes eram trabalhadores não diferenciados, faziam -no clandestinamente e a “sal-

to” mas voltavam sempre, hoje os nossos filhos são licenciados,vão de avião e a maio-

ria nunca mais volta, por falta de condições neste País  dito das maravilhas…..

Eutanásia no 
País das MaravilhasEm primeiro de tudo, devemos ter presente que, as dívidas extinguem-se pelo seu pagamento.

Todavia, as dívidas podem também extinguir-se pela prescrição, quer isto dizer que, o simples decurso do 
tempo é meio para extinção de uma divida.
E, os prazos de prescrição variam de acordo com o âmbito da divida, e estão estabelecidos no Código Civil, Lei 
Geral Tributária e Lei avulsa, sendo o prazo geral de prescrição de 20 anos, depois há prazos de prescrição de 8 
anos, 5 anos, 2 anos, 6 meses.
Prescrevem no prazo de seis meses, as dividas aos serviços públicos, como água, gás, electricidade e telecomu-
nicações, por isso, se receber em sua casa uma factura a cobrar-lhe uma dívida respeitante a um destes servi-
ços, tem direito de invocar a prescrição, desde que a data da factura tenha ultrapassado meio ano. 
Também prescrevem no prazo de seis meses as dívidas a estabelecimentos que forneçam alojamento 
ou alimentação.
Prescrevem no prazo de dois anos, as dívidas de estudantes a estabelecimentos que lhes forneçam o alojamen-
to e/ou alimentação, assim como serviços de educação, (exceptuando-se as situações referentes ao ensino 
superior), serviços de saúde privados (assistência e tratamento) e serviços de profissionais liberais (por exem-
plo, médicos, dentistas…). 
Prescrevendo também ao fim de dois anos as dividas a comerciantes, desde que os bens, produtos, serviços ou 
trabalhos não se destinem a qualquer actividade lucrativa do devedor, ou seja, o devedor deverá ser um consu-
midor comum para beneficiar deste prazo de prescrição.
No que diz respeito a multas de trânsito, o prazo aceite para receber uma notificação das autoridades policiais, 
é também de dois anos.
Contudo, depois de receber a notificação para pagar uma multa de trânsito, o prazo de prescrição é de três 
anos, ou seja, imaginemos que recorre da decisão da aplicação da multa para a Autoridade Nacional de Segu-
rança Rodoviária (ASNR), e se não receber no prazo de três anos resposta, a multa prescreve e não tem obriga-
ção de a pagar.
Neste prazo de três anos também prescrevem as dívidas a instituições e serviços médicos públicos.
O prazo de prescrição é de quatro anos no que concerne ao Imposto Único de Circulação, dividas ao fisco, como 
por exemplo IRS ou IMI, sendo que as finanças tem o prazo de quatro anos para notificar o contribuinte do im-
posto a pagar, e depois mais quatro anos para executar a divida.
No prazo de cinco anos prescrevem as rendas e condomínios, juros e dividendos, as pensões de alimentos e 
outras prestações renováveis, assim como as dividas à segurança social.
Com excepção das dívidas que prescrevem no final de quatro anos, todas as demais dívidas fiscais prescrevem 
decorridos que estejam oito anos.
De salientar que, no que respeita à situação da educação, as dívidas de propinas prescrevem também ao final 
de oito anos, vindo reguladas na Lei Geral Tributária.
Porém, para que a Prescrição produza efeitos, sendo eficaz, torna-se necessário que decorra o prazo legal de 
prescrição, e que o interessado venha cobrar a divida ao devedor, seja por carta, seja através de processo judi-
cial, e por sua vez o devedor, por si, ou constituindo advogado invoca a respectiva prescrição. Só assim a dívida 
deixa de ser exigível. Permanecendo, tão-somente a obrigação natural, isto é, o dever moral de pagamento.
Caso o devedor não invoque a prescrição, estará obrigado ao pagamento da divida, mesmo que o prazo de 
prescrição tenha decorrido.
Caso tenha pago uma dívida que tenha prescrito, então legalmente assumiu essa falta de pagamento, e nesse 
seguimento, não pode pedir para reaver o que pagou.

O Prazo de Prescrição de uma Divida

carla nuneS
ADVOGADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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aGenda
CultuRAl  
do ConCElho 
dE PAREdES  /  FEV'20

paredeS
até 29 fev
Casa da Cultura de Paredes 
Exposição de Pintura e Fotografia 
Marco Moreira

28 fev | 17h30-19h
Centro de Informação
da Rota do Românico de Paredes 
“À Descoberta da Nyckelharpa”

29 fev | 15h30
Biblioteca Municipal de Paredes 
“Música com Bebés & Papás”
Trupe “Sons em Cenas”

29 fev | 21h30
Casa da Cultura | Noite de Fados 
Grupo de Fados Xaile & Capas 
Vale do Sousa

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

Fundação alord
auDITóRIO
3 mar / 10h
Do Livro Para o Palco
Farsa de Inês Pereira
Gil Vicente |Atrapalharte

de 6 a 31 mar
Exposição | Cor e Som, 
o fascínio da música na pintura 
Manuela Taxa

14 mar | 21h30
Concerto |Hot5 Big Band 

BIBlIOTeca 
Escritor do Mês 
Alexandre O´Neill

5 mar / 10h
Ateliê de Olaria
Mestre oleira
Maria Fernanda Braga

19,24 e 26 mar / 10h30
Histórias de Encantar
Com o Papá | James Brown

o leituras Sugere…
Temas infantojuvenis
Trincas – à Procura do Monstro 
Emma Yarlett

cOOpeRaçÃO 
04 mar|14h30
Artes manuais
Colar de brilhantes

11 mar|14h30
Artes manuais | Boneca em flor

18 e 26 mar | 14h30
Exercícios de Relaxamento

18 e 26 mar | 14h30
Culinária | Confeção e degustação 
de tarte de coco

aGenda
CultuRAl  
do ConCElho 
dE PAREdES  /  mAR'20

a lord 
recoMenda

LIVRO:

Se eu Ficar
AUTOR: 

Gayle 
ForMan

Naquela manhã 
d e  F e v e r e i r o , 
quando Mia, uma 
adolescente de de-
zassete anos, acor-
da, as suas preocu-
p a ç õ e s  g i r a m  à 
volta de decisões 
normais para uma 
r a p a r i g a  d a  s u a 
idade. É então que 
ela e a família re-
solvem ir dar um 
passeio de carro 
depois do pequeno
-almoço e,  numa 
questão de segun-
dos, um grave aci-
dente rouba-lhe 
todas as escolhas. 
Nas vinte e quatro 
horas que se se -
guem, Mia, em es-
tado de coma, re-
lembra a sua vida, 
pesa o que é verda-
deiramente impor-
tante e, confronta-
da com o que faz 
c o m  q u e  v a l h a 
mesmo a pena vi-
ver, tem de tomar a 
decisão mais difícil 
de todas.

Livro recomen-
dado para o 3º ci-
c l o ,  d e s t i n a d o  a 
leitura autónoma 
no Plano Nacional 
de Leitura.

“A Viúva e o Papagaio” de Virgínia Woolf saltou do livro para o palco 

Os alunos do 2º ciclo des-
locaram-se ao auditório da 
Fundação A LORD, no dia 11 
de fevereiro, para assistir à 
dramatização de “A Viúva e o 
Papagaio” de Virgínia Woolf, 
a cargo do grupo teatral 
“Caixa de Palco”. 

A encenação da peça tea-
tral decorreu no âmbito do 
projeto “Do livro para o pal-
co” que está a ser desenvolvi-
do pela Biblioteca da Funda-
ção A LORD em parceria 
com o Agrupamento de Es-
colas de Lordelo. 

Segundo os promotores 
“Do livro para o palco”, o pro-
jeto tem como objetivo 

“complementar o estudo dos 
textos literários de leitura 
recomendada nos diferentes 
ciclos de estudo, promoven-
do o teatro, enquanto mani-
festação artística, junto do 
público escolar”.

Em “A Viúva e o Papagaio” 
de Virgínia Woolf, num cená-
rio minimalista, os quatro 
atores em palco captaram a 

atenção do jovem público 
“com uma atuação expressi-
va, dinâmica”, com alguns 
apontamentos humorísticos 
e acompanhamento musical.

No final da sessão, houve 
ainda tempo para um diálogo 
dos alunos com os atores, sa-
tisfazendo a curiosidade so-
bre o seu trabalho nesta 
peça.

antónio orlando  | texto

Potencial Feminino na ALORD
teatro. Astro Fingido, Associação Cultural leva a cena, no dia 29 de fevereiro, no 
Auditório da Fundação ALORD, a peça O Potencial Feminino. A entrada é livre. 

O 
Potencial Femi-
nino, espetácu-
l o  a g e n d a d o 

para as 21.30 horas deste 
sábado, 29 de fevereiro, em 
Lordelo, apresenta a metá-
fora perfeita sobre a socie-
dade atual e sobre a mulher 
em particular. 

Divididas entre a mulher 
conservadora e a mulher li-
beral, as mulheres desta 
peça - O Potencial Femini-
no – vivem numa encruzi-
lhada. Embora se conside-
rem donas do seu destino, 
continuam agarradas a es-
tereótipos e convenções 
sociais que as mantêm re-
f é n s  d e  u m a  o r d e m 
anterior. 

Quando por todo o lado 
emerge a propalada ideia 
de que a mulher está a con-
quistar a sua independên-
cia e paridade, esta comé-
dia vem questionar se, efe-
tivamente, é mesmo assim.

Um espetáculo no femi-
nino com um enorme po-

tencial. A encenação está a 
cargo de Fernando Morei-
ra, e conta com a interpre-
tação de Ângela Marques, 
Filomena Gigante, Luísa 
Calado e do próprio Fer-
nando Moreira.

A Astro Fingido, Asso-
ciação Cultural, nasceu no 
Porto em 2008, com Dire-
ção Artística de Fernando 
Moreira e Ângela Marques, 
elementos que têm colabo-
rado com as mais diversas 
entidades do panorama 
teatral português desde 
1989.

Atualmente, desenvol-
vem atividade cultural em 
vários municípios do norte 
do país, mantendo uma ba-
se no Porto e outra em Lor-
delo, mais precisamente na 
Escola de Parteira.

A Astro Fingido, segun-
do os seus responsáveis, 
pretende dar o seu contri-
buto artístico e social ao 
desenvolvimento sustenta-
do da Área Metropolitana 
do Porto e Comunidade In-
termunicipal do Tâmega e 
Sousa, “promovendo”, para 

i s s o ,  “ u m  t ra b a l h o  q u e 
abrange três eixos de inter-
venção: criação teatral, ser-
viço educativo e projeto 
comunitário, este último 

com a criação de atividades 
culturais envolvendo a co-
munidade de Lordelo-Pare-
des e do lugar de Parteira, 
em particular”.

antónio orlando  | texto
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T
odos nós sabemos que este tema, 
“Eutanásia”, causou uma polémica 
geral, a nível nacional e também a 

nível mundial.
A eutanásia evoca a ideia de uma morte 
digna e serena. Na linguagem atual o ter-
mo eutanásia pode ser utilizado com sig-
nificados e finalidades muito diferentes. 
Estes vão da reivindicação da faculdade 
de recusar ou suspender uma terapia 
inútil e dispendiosa por um paciente ter-
minal, à justificação da supressão inten-
cional da vida de uma pessoa que tem 
uma doença incurável.
Mas existem outras formas de morte 
“assistida”.
Eutanásia (do grego ευθανασία - ευ 
"bom", θάνατος "morte")
é a prática pela qual se abrevia a vida de um 
enfermo incurável de maneira controlada 
e assistida por um especialista.
Distanásia (do grego «dis», mal, algo mal 
feito, e «thánatos», morte) é etimologica-
mente o contrário da eutanásia. Consiste 
em atrasar o mais possível o momento da 

morte usando todos os meios, ainda que 
não haja esperança de cura e que isso signi-
fique infligir ao enfermo sofrimentos adi-
cionais e que não conseguirão afastar a 
inevitável morte.
O suicídio assistido ocorre quando uma 
pessoa, que não consegue concretizar so-
zinha a sua intenção de morrer, solicita o 
auxílio de um indivíduo. A assistência ao 
suicídio de outra pessoa pode ser concreti-
zada por prescrição de doses altas de medi-
cação, ou por persuasão e encorajamento.
Eutanásia Passiva que, por omissão de cui-
dados ou tratamentos que são necessários, 
proporcionados e razoáveis, deixa morrer 
intencionalmente o paciente.
Eutanásia Ativa que, através de uma ação 
concreta provoca a morte do paciente.
Ortotanásia, a morte em boas condições, 
com o alívio dos sintomas físicos e psicoló-
gicos que provocam sofrimento.
Eutanásia Voluntária, a eutanásia que se 
leva a cabo com o consentimento do pa-
ciente, o que é um pressuposto para se falar 
de eutanásia, pelo que esta expressão é 
uma redundância e não se deve utilizar.
Eutanásia Involuntária, a eutanásia prati-
cada sem o consentimento do paciente, o 
que, na prática, corresponde a homicídio. É, 
por isso mesmo, uma expressão equivoca e 
incorreta.
A evolução das sociedades humanas tem 
sido feita no sentido de preservar a vida 
humana, independentemente das condi-

Eutanásia

Por

aMândio 
riBeiro

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

m
uito se tem falado de Sustenta-
bilidade, Economia Circular, 
Servir em Políticas Publicas e 

outros novos conceitos de política, eco-
nomia e sociedade que procuram dar uma 
nova vida a velhos conceitos de gestão 
que incidem sobre o benefício equilibrado 
entre a economia e os cidadãos. Por isso, 
gostaria de realçar aqui uma iniciativa do 
Papa Francisco denominada a Economia 
de Francisco e que juntará mais de 2000 
os jovens com menos de 35 anos, prove-
nientes de diversas partes do mundo, que 
irão a Assis (em Itália) entre os dias 24 e 28 
de março para debater princípios de Eco-

nomia com base em exemplos ancestrais.
O Papa Francisco convida os jovens em-
preendedores e economistas, para fazer 
um pacto, no espírito de São Francisco de 
Assis, a fim de que a economia de hoje e de 
amanhã seja mais justa, fraterna, sustentá-
vel e com um novo protagonismo de quem 
hoje é excluído. Trata-se de um encontro 
mundial, em que se dirige a função ecu-
ménica da Igreja Católica para um movi-
mento de cidadãos que pretende venham 
a defender princípios económicos inspira-
dos no Santo que, no Séc. XIII, deixou a sua 
fortuna para abraçar a igualdade entre as 
pessoas e proporcionar a sua relação equi-
librada com a natureza. 
O Papa explica que “Assis é o lugar apro-
priado para inspirar uma nova economia, 
pois foi ali que Francisco se despojou de 
todo mundanismo para escolher Deus co-
mo bússola da sua vida, tornando-se irmão 
de todos. Sua decisão deu origem a uma 
visão econômica que permanece atual”. 
Assim, realço a iniciativa de colocar jovens 
a discutir dados da realidade financeira/
económica em consonância com analises 

Por

mÁRIO  
CAmILO  
mOTA
Engenheiro

Sustentabilidade na “Econom  ia de Francisco”

mariocamilomota@gmail.com

estatuto editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos 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 todos os ci-
dadãos, independentemente da cor, raça, géne-
ro, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando 
a dignidade das pessoas e das instituições e a sua 
privacidade.

Por

criStiano
riBeiro
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Relembrando factos e opiniões
- um despedimento doze anos após

2
008. Apenas três me-
ses após a inauguração 
da sua fábrica na Ma-

dalena, Paredes, a empresa 
SousaCamp foi associada a 
denúncias de violação das leis 
laborais de então. Na cerimó-
nia de inauguração, o então 
Ministro PS da Agricultura 
Jaime Silva e o então Presi-
dente da Câmara de Paredes 
Celso Ferreira (PSD) mostra-
vam-se entusiasmados com o 
projeto da produção agrícola 
de cogumelos. A sociedade 
rejubilava com a criação de 
riqueza e o emprego de 100 
trabalhadores, a grande 
maioria do sexo feminino. 
Mas cedo surgiram denún-
cias de jornadas de trabalho 
diário de 9, 10 e até 15 horas 
de trabalho, de acidentes de 
trabalho resultantes da pro-
longada jornada laboral, de 
vigilância dos locais de traba-
lho por câmaras, da substitui-
ção do pagamento de traba-
lho extraordinário por pré-
mios de produção. Uma selva. 
Ao saber pelos trabalhadores 
da realidade assim vivida, os 
comunistas (e só eles!) deram 
corpo á denúncia das irregu-
laridades. Ilda Figueiredo, 
então Eurodeputada da 
CDU, ouviu no próprio local 
relatos impressivos, embora 
proclamados em surdina. A 
intervenção comunista foi 
oportuna, justa e correta, 
através de exposição a enti-
dades várias como à Autori-
dade das Condições de Tra-
balho, Pergunta ao Ministro 
do Trabalho e da Segurança 
Social na Assembleia da Re-
publica e Pergunta no próprio 
Parlamento Europeu, já que a 
União Europeia tinha apoia-
do com financiamento o 
investimento.  
Esperava-se da empresa a 
correção dos procedimentos, 
a adaptação do funciona-
mento às normas nacionais e 
comunitárias. Mas com as 

denúncias veio a pressão e o 
medo. A “empresa sólida, de 
renome nacional e interna-
cional” (na frase de alguns) 
sentiu-se difamada e mobili-
zou e arregimentou os traba-
lhadores para tentar negar o 
que era verdade. Foi uma pá-
gina negra da história da de-
fesa dos direitos laborais, que 
envergonhará para sempre 
muitos trabalhadores da Sou-
saCamp. Desde baixo-assina-
dos a calúnias de intenções 
escabrosas por parte dos co-
munistas, tudo valeu. Mas 
como bem disse então Ilda 
Figueiredo, vítima direta des-
sa manipulação, “a pressão 
psicológica é a escravatura 
moderna”.   
Em 31 de outubro de 2008, 
publiquei n’O Progresso de 
Paredes um Artigo que julgo 
dever reviver, atenta a sua 
atualidade. Continha (cito) 
“extractos da realidade, para 
a compreensão da luta de 
classes”. 
Transcrevo partes significati-
vas do que escrevi. 
“V. afirma-se representante 
das funcionárias da sua em-
presa. Disse-se que nessa 
empresa as trabalhadoras 
eram exploradas, trabalhan-
do horas em excesso, domin-
gos e feriados inclusive, e sem 
as compensações salariais de 
acordo com o contrato de tra-
balho. Ela nega. Ela diz ter-se 
sentido envergonhada e in-
dignada com essa notícia. Ela 
não se sente explorada com 
os seus 426 euros de base.
A paz social abunda, ao que 

relata V. nessa empresa, em 
que uns trabalham e outros 
na sua singela expressão “dão 
trabalho” e o desmentido ser-
ve para que, sabendo-a a ela e 
aos seus colegas satisfeitos, 
“a empresa não fuja para Es-
panha, ao contrário dos dese-
jos da doutora Ilda (Figueire-
do)” (fim de citação)
Provavelmente V. não terá 
tempo para aprender inglês 
ou francês fluentemente, 
nem de frequentar a missa 
dominical, ou de dar assistên-
cia adequada à família (…) Ela 
só pretende ganhar dinheiro, 
trabalhando cada hora, mais 
uma hora, cada vez mais, mes-
mo que não tenha consciên-
cia do seu (muito seu!) com-
promisso patronal. V. tem ga-
rantida uma sobrevivência 
satisfeitinha de muito traba-
lho.  São três os velhos objec-
tivos do poder económico: 
poder despedir quando, co-
mo e quem quiser, garantindo 
na retaguarda a existência de 
um exército de desemprega-
dos; liquidar o conceito de 
horário de trabalho para in-
tensificar a exploração e apri-
sionar a vida profissional, fa-
miliar e social do trabalhador; 
decidir com ausência de re-
gras, liquidando direitos his-
tóricos plasmados na contra-
tação colectiva!”
2020. Aos atuais despedidos 
da SousaCamp, aos que lu-
tam pelos seus direitos e inte-
resses, a minha solidariedade 
e a de todos os comunistas. 
A p e s a r  d e  t u d o  o  q u e 
aconteceu.
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Eutanásia ções do seu ser. Cada pessoa é única e tem a 
sua própria dignidade e como tal deve ser 
respeitada.
Neste sentido, a partir do século XIX, sur-
gem novos valores morais, começou a ser 
proibido diversas práticas antes aceites ou 
toleradas, como a eutanásia.
Qual será a posição ética face ao pedido de 
eutanásia provindo do próprio doente? É 
preciso distinguir entre as palavras explíci-
tas do doente que pede o “cocktail letal” e a 
palavra profunda que se esconde por de-
trás deste pedido. O que o moribundo pe-
de é a diminuição dos seus sofrimentos 
assim como um acompanhamento que ao 
mesmo tempo lhe faça sentir que a sua vi-
da ainda “vale a pena” aos olhos dos outros 
senão aos próprios olhos. No pedido de 
assistência ao suicídio, intervém sempre o 
sofrimento do pessoal de saúde e dos fa-
miliares que muitas vezes não aguentam o 
peso do sofrimento do paciente, peso de 
que o ato de eutanásia ou de assistência ao 
suicídio os libertaria. Quanto a ela, a ética 
filosófica recusa a eutanásia na base de um 
argumento teórico. Existe uma diferença 
entre autonomia e autarcia. Se o ser huma-

no dispõe da sua liberdade para conduzir a 
sua vida, a autonomia que está no funda-
mento desta liberdade não coincide com a 
autarcia, segundo a qual o ser humano é 
dono exclusivo e solitário da sua identida-
de pessoal. Se a autonomia e autarcia coin-
cidissem, o suicídio seria uma conduta éti-
ca legítima e positivamente valorizada. A 
rede de dependências faz com que a finitu-
de humana, embora seja vivida na liberda-
de de construir um caminho pessoal autó-
nomo, seja marcada também pelos limites 
da liberdade. Ora esses limites afetam 
quer o princípio da vida, quer o fim da vida. 
A liberdade encontra o seu limite em face 
das próprias fronteiras da vida. O erro teó-
rico consiste aqui em confundir a liberda-
de dentro da vida, isto é, a autonomia ética, 
com a liberdade em face da vida, sendo a 
v i d a  e n t e n d i d a  c o m o  t o t a l i d a d e 
temporal.
Tal é o principal argumento ético que se 
opõe quer à eutanásia a pedido do doente, 
quer à assistência ao suicídio, quer ao pró-
prio suicídio. 
Não mereceriam todos estes conceitos um 
mais amplo debate? Acreditamos que sim.

psilvaparedes@gmail.com

A tradição é  
quem mais ordena
Por

paulo
Silva
Professor

pouco por todo o Conce-

lho os foliões puderam 

fazer o gosto dos muitos 

que se amontoam nas 

ruas para ver a alegria 

dos foliões.

Em Louredo, o cortejo 

organizado pelo Movi-

mento de Animação Pa-

roquial, viu-se um Carna-

val popular, com muita 

alegria, uma organização 

feita de muita alma e co-

ração, os foliões sem me-

do do dia cinzento com-

pareceram em massa pa-

ra  a l e g r i a  d o s  m u i t o s 

espetadores espalhados 

pela rua desta freguesia.

Em Gandra a festa do 

Carnaval, vai ganhado 

créditos e adeptos todos 

os anos, e este ano voltou 

a surpreender os muitos 

que se deslocaram para 

assistir ao corso.

Bitarães recuperou a tra-

dição e sem dúvida que 

recuperou com força, o 

número de visitantes 

que se espalham pelas 

ruas de Bitarães para as-

sistir ao cortejo não dei-

xam margens para dúvi-

das de que o renascimen-

t o  d e s t e  c o r t e j o 

carnavalesco foi  uma 

aposta ganha.

A  S o b r e i ra  d e p o i s  d a 

magnifica iniciativa da 

Festa das Papas, decidiu 

brindar os foliões com 

um baile de Carnaval, um 

evento que vai ganhado 

cada vez mais adeptos.

Por Duas Igrejas, a co-

missão de festas organi-

zou também um cortejo 

que percorreu as ruas da 

freguesia e em Besteiros 

não faltou a tradicional 

Queima do Velho.

Tivemos também os mui-

tos e animados cortejos 

organizados pelas nos-

sas escolas, e do Desfile 

de Carnaval Intergera-

cional do Município de 

Paredes, que coloriu as 

ruas do centro da cidade, 

em que juntou 500 parti-

cipantes do ensino pré

-escolar e do 1º ciclo do 

ensino básico e IPSS's do 

Concelho.

Outro elemento a desta-

car é que nos cortejos de 

Carnaval  de Paredes, 

sem dúvida que o Carna-

val foi para todas as ida-

des: para os seniores, 

para os mais pequeninos 

e para toda a família.

A criatividade dos trajes 

e as coreografias criadas 

na maioria dos casos du-

rante o próprio desfile 

vão arrancando ao públi-

co presente, muitos sor-

risos e palmas.

São estes momentos de 

festa e orgulho, que vi-

vem na maioria dos casos 

d a  e s p o n t a n e i d a d e  e 

simplicidade dos foliões.

Certamente que me es-

queci de falar de muitos 

outros,  peço desde já 

desculpa, mas estes são 

apenas alguns exemplos 

que provam que a alegria 

e folia não faltou por es-

tes dias em Paredes, e 

que a tradição é quem 

mais ordena por estes 

dias.

A 
s e m a n a  q u e 

agora termina, 

c o m e ç o u  r e -

cheada de folia e ale-

gria, com a ajuda pre-

ciosa do S.  Pedro,  as 

tradicionais celebra-

ções do Carnaval come-

çaram da melhor ma-

n e i r a  n a  C i d a d e  d e 

Lordelo.

O Carnaval de Lordelo, 

anos após anos vai-se 

a f i r m a n d o  c o m o  u m 

dos mais emblemático 

da região Norte. A sua 

organização vai conse-

guindo todos os anos 

surpreender os milha-

res de visitantes que 

aguardam nas ruas pelo 

corso carnavalesco.

Para os admiradores do 

Carnaval, o melhor do 

Carnaval é quando um 

sem número de foliões 

tomam conta das ruas 

de uma localidade, en-

chendo as ruas de ale-

gria e boa disposição.

Por estes dias, não falta-

ram por todo o Conce-

lho excelentes exemplos 

de que a tradição por cá, 

ainda é o que era.

Depois do brilhante dia 

em Lordelo, a terça-fei-

ra apresentava-se mais 

sombria, mas na hora da 

folia sair para a rua o S. 

Pedro deu tréguas e um 

Sustentabilidade na “Econom  ia de Francisco”
dos domínios espiritual e introspetivas da 
relação do homem com a sua vivencia em 
sociedade (ou seja, confrontar números 
com sensações), por isso será interessante 
conhecer as conclusões da participarão de 
mesas-redondas temáticas, onde se deba-
terão ideias, desafios e propostas para 
uma nova economia como: administração 
e dom, finanças e humanidade, trabalho e 
cuidado, energia e pobreza, agricultura e 
justiça, business e paz, mulheres pela eco-
nomia, CO2 das desigualdades, lucro e 
vocação, empresas em transição, vida e 
estilos de vida, politicas e felicidade.
O evento terá a participação também de 
alguns especialistas convidados que pro-
curam com os seus contributos influen-
ciar a abertura de novas opções de pensa-
mento económico para aplicação em poli-
ticas publicas, como são o exemplo: o 
economista e filósofo indiano, Prêmio 
Nobel para a Economia 1998, Amartya 
Sen; o economista e ensaísta, da Colum-
bia University, Jeffrey Sachs; e o econo-
mista e banqueiro do Bangladesh, Prêmio 
Nobel da Paz 2006, Muhammad Yunus, 

também conhecido como o banqueiro 
dos pobres.
Em suma, a procura de soluções de gestão/
governação que permitam mudanças em 
sociedade, uma vez que “não há razão para 
se ter tanta miséria no mundo, onde não 
faltam recursos nem dinheiro, o que há é 
falta de justiça e de partilha” e isso é algo 
que constatamos quer ao nível do país, 
quer muitas vezes ao nível local e da nossa 
rua.
Recordo um número muitas vezes citado 
nos nossos tempos como espelho da reali-
dade: 1% da população mundial detém 
mais riqueza do que os restantes 99%.
O Papa Francisco não é economista, nem 
sequer um analista da matéria, é um mes-
tre espiritual com o objetivo de não entrar 
em detalhes da política económica, mas 
sim de lidar com o seu impacto na vida do 
ser humano, daí que haja necessidade de 
manter o foco numa nova economia à me-
dida do homem e para o homem, social-
mente justa, economicamente viável, am-
bientalmente sustentável e eticamente 
responsável.
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FALECEU

aGoStinho 
Ferreira de Brito
Faleceu no dia 24 de fevereiro 
com 83 anos. Era natural de 
Irivo-Penafiel	e	residente	na	Av.	

Padre Moreira das Neves, Lote 6/7, nº. 80 r/c esq. 
tras, Paredes. Era viúvo de Maria Manuela Moreira 
da Rocha. 

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

A FAmÍLIA
T. Couto Agência Funerária 

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

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

PAReDeS

FALECEU

david carneiro 
da Silva
Faleceu no dia 21 de fevereiro 
com 78 anos. Era natural de 

Baltar-Paredes e residente na Av. dos Bombeiros 
Voluntários, nº. 1334, Baltar, Paredes. Era casado 
com Maria Irene de Sá Pinto..

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

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

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

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

BALTAR / PAReDeS

FALECEU

aGoStinho 

Moreira da Silva 

noGueira
Faleceu no dia 11 de Fevereiro com 63 anos. Era na-
tural e residente em Louredo, Paredes. Era solteiro.

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

LOUReDO/PAReDeS

FALECEU

alBino Moreira 
da cunha
Faleceu no dia 13 de Fevereiro 
com 79 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente em 

Nevogilde, Lousada. Era casado com Maria Emília 
da Rocha 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 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

NeVOGILDe/LOUSADA

FALECEU

ana de BeSSa
Faleceu no dia 17 de fevereiro 

com 91 anos. Era natural e resi-

dente em Louredo, Paredes. Era 

viúva de José Nunes.

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

LOUReDO/PAReDeS

FALECEU

carolina  
da conceição 
teiXeira BarBoSa 
ruão

Faleceu no dia 20 de fevereiro com 96 anos. Era 
natural	de	Guilhufe-Penafiel	e	residente	na	Rua	5	
de Outubro, nº. 4, Paredes. Era casada com Aníbal 
Augusto de Barros Ruão. 

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

alBino de SouSa 
neveS caetano
Faleceu no dia 26 de fevereiro 
com 83 anos. Era natural de 
Penafiel	e	residente	na	Rua	do	

Verdial, nº. 92 Cete, Paredes  Era casado com 
Maria José Moreira da Silva.

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

CeTe/PAReDeS

FALECEU

JoSé Maria doS 
reiS Garcez
Faleceu no dia 20 de fevereiro 
com 84 anos. Era natural de Cas-
telões de Cepeda-Paredes e re-

sidente na Rua D. Gabriel de Sousa, nº. 60, Paredes.
Era viúvo de Rosa Mendonça Pereira dos Santos. 

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

david carneiro 
da Silva
Faleceu no dia 21 de fevereiro 
com 78 anos. Era natural de Bal-
tar-Paredes e residente na Av. dos 

Bombeiros Voluntários, nº. 1334, Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Irene de Sá Pinto..

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

A FAmÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

– Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 
de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros 

Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAReDeS

FALECEU

carloS Manuel 
da Silva
Faleceu no dia 19 de fevereiro 
com 47 anos. Era natural de 
Urrô-Penafiel	e	residente	na	Rua	

Central	do	Urrô,	nº.	527,	Urrô,	Penafiel.
 
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

URRÔ/PeNAFIeL

FALECEU

Maria iSaura 
Xavier de BarroS
Faleceu no dia 18 de fevereiro 
com 96 anos. Era natural de 
Vandoma-Paredes e residente na 

Rua do Lagar, nº. 59, Vandoma, Paredes. Era viúva 
de Manuel Joaquim Coelho da Silva.  

AGRADeCImeNTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 
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
VANDOmA/PAReDeS

FALECEU

Maria luíSa 
Moreira da Silva
Faleceu no dia 11 de Fevereiro 
com 74 anos. Era natural de 
Mouriz– Paredes e residente na 

Rua da Estrada Nova, nº. 59, Mouriz, Paredes. Era 
casada com José Maria da Silva Carneiro.  

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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FALECEU

antÓnio 
da Silva leal
Faleceu no dia 15 de Fevereiro 
com 86 anos. Era natural de 
Gondalães-Paredes e residente 

em Louredo, Paredes. Era viúvo de Maria Alice de 
Sousa Nunesda Costa.

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

A FAmÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUReDO/PAReDeS

FALECEU

laurinda eMília 
de carvalho 
teiXeira
Faleceu no dia 19 de fevereiro 

com 92 anos. Era natural e residente em Bitarães, 
Paredes. Era viúva de Joaquim da Silva.

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

A FAmÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃeS/PAReDeS

FALECEU

antÓnio 
auGuSto da 
rocha MarqueS
Faleceu no dia 15 de fevereiro 

com 53 anos. Era natural de Duas Igrejas-Pare-
des e residente na Av. Central de Reiros, nº. 889, 
Vandoma, Paredes. Era casado com Fernanda Maria 
Pacheco Coelho.

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

A FAmÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

VANDOmA/PAReDeS

FALECEU

Manuel JoaquiM 
Ferreira pinto
Faleceu no dia 12 de fevereiro 
com 63 anos. Era natural de 
Lordelo-Paredes e residente na 

Rua dos Ribeirinhos, nº. 52, Lordelo, Paredes.  Era 
divorciado.

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

A FAmÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

João  
da Silva GoMeS
Faleceu no dia 12 de Fevereiro 
com 93 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente em Louredo, Paredes. Era viúvo de 
Margarida Alves Pacheco.

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

LOUReDO/PAReDeS

FALECEU

Maria JoSé 
da coSta alveS
Faleceu no dia 25 de fevereiro 
com 83 anos. Era natural e resi-
dente em Louredo, Paredes. Era 

viúva de Manuel Dias.

AGRADeCImeNTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7º dia, será celebrada terça-feira, dia 
3 de março, pelas 19:30 horas na Igreja Paroquial 
Louredo, Paredes agradecendo também, desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAmÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
LOUReDO / PAReDeS

FALECEU

Blandina  
de SouSa e Silva 
GoMeS
Faleceu no dia 16 de fevereiro 

com 65 anos. Era natural de Bitarães-Paredes e 
residente na Rua José Teixeira do Couto, nº. 208, 
Bairro “O Sonho”, Paredes. Era viúva de José 
Ferreira Gomes.
AGRADeCImeNTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 
7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. 

A FAmÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

valdeMar nuneS 
de oliveira
Faleceu no dia 13 de fevereiro 
com 59 anos. Era natural de 
Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Padre David Martins Baltar, nº. 79, Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.

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

A FAmÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JoSé de  
SouSa coelho
Faleceu no dia 12 de Fevereiro 
com 71 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente em 

Nespereira,	Lousada.	Era	casado	com	Sofia	da	
Cunha Ribeiro.

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

A FAmÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NeSPeReIRA/LOUSADA

FALECEU

luzia Moreira da 
cunha rodriGueS
Faleceu no dia 26 de fevereiro 
com 81 anos. Era natural de Paços 
de	Sousa-Penafiel	e	residente	
na Av. Senhora do Bom Sucesso, 

nº. 106, Vandoma, Paredes. Era viúva de Manuel 
Joaquim Moreira de Magalhães.

AGRADeCImeNTO
Sua família vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.  
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
quarta-feira, dia 4 de março, às 19:00 horas na 
Igreja Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecen-
do, 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

VANDOmA/PAReDeS

aGradeciMentoS

O Jornal “ O Progresso de Pare-

des” associa-se à dor da família 

de Luiz Moreira da Silva que fale-

ceu , no passado dia 8 de janeiro.

 Luiz Moreira da Silva era assi-

nante d` O Progresso de Paredes, 

a quem endereçamos um especial 

pesar por esta perda.

Rua dr. José Correia, nº71 

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda 

4580 - 128

paredes

Novas  instalações do

 progresso de paredes

aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePareDeS" 
apresenta sentidas condolências
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