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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
os anos quarenta e cinquenta do século XX, 

a vida para as pessoas das aldeias do inte-

rior não era fácil. Reportando à minha in-

fância, no concelho do Marco de Canaveses, a maio-

ria do povo vivia da lavoura, do emprego na C.P. (Ca-

minhos de Ferro), como empregado fabril ou do 

comércio local. A posição entre os amigos era muitas 

vezes marcada pela diferença da posição social dos 

pais, e não pela capacidade ou mérito individual. 

Mas, felizmente, havia também gente que tinha ou-

tra visão do mundo e da relação com os outros, gente 

que sabia respeitar e, até por isso, era respeitada. Era 

nas feiras do concelho, que muito do povo fazia as 

suas compras da melhor forma. Um vendedor, de 

Sobretâmega, feirante de roupas de toda a espécie, 

intitulava-se, em sentido figurado, o “Pai dos Pobres”. 

Bem conhecido naquelas paragens, vendia desde a 

camisola interior ao fato mais moderno, facilitando o 

pagamento a prestações a uma clientela certa e co-

nhecida. Recordo ouvir o vendedor afamado dizer 

“tenho um filho que quer ser Advogado, 

para defender os pobres das injustiças 

deste País”. Com a sua retórica e voz so-

nante, destacava-se nas vendas em rela-

ção aos outros feirantes, mas falava de 

forma meiga do futuro dos seus cinco fi-

lhos. Destaco o quarto, José Filipe de Me-

neses Soares, nascido em 1944, em So-

bretâmega, Marco de Canaveses. Desde 

miúdo que, no fim da escola, ajudava nas vendas do 

estabelecimento familiar, e tinha claro jeito para o 

negócio. Depois do Liceu ingressou na Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, onde debatia e 

defendia as suas ideias com lealdade e honestidade 

intelectual nos movimentos e tertúlias, tendo co-

nhecido a Advogada Maria Flaviana Freitas do Ama-

ral Chambre de Meneses Soares, com quem casou e 

que veio a ser Diretora do Departamento Jurídico da 

Câmara Municipal de Paredes. O Dr. Meneses, após 

a licenciatura em Direito, foi Conservador em Paços 

de Ferreira, vindo mais tarde exercer o 

cargo de Procurador da República Adjun-

to, em Paredes, tendo-o feito com a ho-

nestidade e justiça que todos lhe reco-

nhecemos. No exercício da Advocacia era 

um profissional sagaz. Exercia-a com éti-

ca, dedicação, perseverança, responsabi-

lidade, honestidade e lealdade, com os 

clientes e com os colegas. Foi Presidente 

da representação da Ordem dos Advogados em Pa-

redes, que exerceu com mérito. Envolvido na ação 

social e na política, foi um dos fundadores do Emaús 

e do PSD em Paredes. Pai da Drª Filipa Meneses, 

Conservadora em Penafiel; da Prof.ª Doutora Raquel 

Meneses, docente na Faculdade de Economia do 

Porto; e do Dr. Nuno Meneses (advogado, seu conti-

nuador). Partiu em 2009, deixando profundo pesar 

nos seus netos, que o amavam, um rasto de amizades 

e trabalho notável, que o distingue como exemplo a 

seguir. Descanse em paz.

José Filipe de Meneses Soares (Advogado)

POR: GASTÃO MOREIRA

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

Pressoterapia, 
Tratamento 
Preventivo

Sabe o que é? Quais são os seus 
benefícios? Funciona? Já fez al-
guma sessão?

As mudanças de tempo interfe-

rem bastante no nosso corpo. 

Identifica-se com esta situação? 

Pois muitas pessoas sentem-se 

bem com o frio, outras com o tem-

po quente, isso porque depende 

do seu problema de saúde e muito 

pouco tem a ver com as suas pre-

ferências. Nesta altura, com as 

temperaturas mais altas, as pes-

soas sentem-se mais cansadas, 

com falta de ar, dores nas pernas, 

corpo inchado, principalmente 

pernas e tornozelos, visto que, o 

calor altera a largura dos nossos 

vasos sanguíneos, principalmente 

nas nossas veias. Estas têm a fun-

ção de transportar o sangue com 

o nosso “lixo” dos pés até ao cora-

ção, e deste para os pulmões, para 

substituir pelo oxigénio, que é o 

nosso principal “alimento”. O res-

to da limpeza do nosso corpo, 

acontece do coração para rins pa-

ra que estes eliminem outras 

substâncias tóxicas através da 

urina. Por este motivo, a presso-

terapia é um tratamento preven-

tivo que, através de movimentos 

de pressão e descompressão, fa-

cilita e estimula a circulação do 

sangue e da linfa, em direção ao 

coração. Como benefícios temos 

o alívio da dor, cansaço e diminui-

ção do inchaço nas pernas, princi-

palmente nos tornozelos, dimi-

nuição da inflamação das células 

gordurosas, conhecida como ce-

lulite, na eliminação da gordura e 

muito importante, principalmen-

te nesta fase, aumenta as nossas 

defesas corporais. 

Estes benefícios ajudam a preve-

nir varizes, tromboflebites e ou-

tros problemas vasculares. Ajuda 

também nas grávidas e nas mu-

lheres pós-cirúrgicas de cancro 

da mama. 

A pressoterapia sendo efetuada 

uma vez ou mais por semana, tem 

sempre efeitos. Já fez alguma ex-

perimentou? Não vai querer ou-

tra coisa. Trate de si!

N
a edição passada ficamos às portas do 
Golpe de estado ou revolução popu-
lar do 25 de abril onde nem Vasco 

Gonçalves nem Vasco Lourenço participam 
diretamente na operação militar bastando-se 
a ouvir pela rádio, primeiro a música “E depois 
do adeus” depois a “Grândola Vila morena”.
Vasco Lourenço, que estava nos Açores, de-
pressa regressou ao continente e Vasco Gon-
çalves depressa se perfilou para ocupar um 
lugar de relevo na dinâmica revolucionária.
Nos muitos depoimentos filmados que V. Lou-
renço agora insiste em conceder na sua quali-
dade de presidente da “Associação 25 de abril” 
admite que se a operação “Fim-Regime estava 
preparada ao pormenor, ninguém estava pro-
priamente preparado para o dia seguinte, ex-
cepto o PCP e, talvez, o general Costa Gomes.
Este por ter lançado às feras o General Spínola 
(seu anterior Vice-Chefe de Estado Maior das 
forças aramadas no ocaso do anterior regime), 
deixando-o queimar-se nos primeiros fogos 
da revolução, substituindo-o após o 28 de se-
tembro de 1974.
O PCP porque era o único grupo político orga-
nizado, com membros, com objetivos e um 
plano de acção coerente e exequível para ob-
ter o poder para si, e, alegadamente, para as 
classes operárias e trabalhadoras fazendo 
conquistas imediatas e sem resistência que 
depois poderia apelidar de irreversíveis.
Embora iniciado por um golpe militar, não ha-
via ninguém que pretendesse instaurar uma 
ditadura militar ao estilo sul-americano seja 
de índole esquerdista ou reacionária, mas o 

PCP percebeu que era no seio militar que se 
jogava o percurso normal do domínio do po-
der político.
Possivelmente, dentro do MFA o protagonista 
mais bem colocado que tinha era Vasco Gon-
çalves, o camarada Vasco, como agora é co-
nhecido por confusão com a terminologia so-
viética sendo uma deturpação da verdadeira 
designação: O companheiro Vasco.
Por isso e se num primeiro momento o general 
Spínola (a tendência mais à direita do MFA) no 
cargo de presidente da república ainda impôs 
como líder do I Governo provisório um civil, 
Palma Carlos, depressa foi ultrapassado pelas 
circunstâncias e logo em Julho de 1974, foi 
substituído pelo II governo provisório, de qua-
se unidade nacional, pelo menos partidária, 
contando com a presença de Francisco Sá Car-
neiro, Mário Soares, Álvaro Cunhal (quase tam-
bém com Freitas do amaral) e liderado por Vas-
co Gonçalves, o elo de ligação do PCP ao MFA.
A convivência de Spínola e Vasco Gonçalves e 
quem ele próprio representava terá sido pou-
co pacífica e só dura até setembro.
Nessa altura o excessivo silêncio da “maioria si-
lenciosa” que Spínola esperara ter um barulho 
ensurdecedor, fê-lo renunciar à presidência da 
república mantendo-se Vasco Gonçalves como 
primeiro ministro, agora liderando o III Gover-
no provisório, com Costa Gomes na presidência 
(que no antigo regime tinha sido Chefe de Esta-
do maior das forças armadas, demitido em mar-
ço de 1974) o qual durou até março de 1975.
Bem sabido que o papel de um governo provi-
sório num PREC - Processo Revolucionário 
Em Curso - é limitado, mas, obviamente, é 
maior do que o de qualquer oposição, e conse-
gue conduzir o país imbuído de uma “legalida-
de revolucionária” procedendo a uma “sub-
versão a partir do aparelho do poder”.
De qualquer modo a tarefa principal do Go-
verno e do MFA (bem como do recém criado 

COPCON) era a de preparar as eleições para a 
Assembleia constituinte a realizar em 
25/04/1975.
Porém, entretanto, sai o boato (ou realidade?) 
de uma alegada “matança da Páscoa”, numa 
lista, de que toda a gente ouviu falar e ninguém 
viu, cuja primeira vítima seria o general Spíno-
la, e teria mais de mil nomes entre os quais o 
general Alpoim Calvão.
A história, contada pelos vencedores, diz que 
a direita reacionária e fascista saudosa do an-
tigo regime se sublevou de forma incompeten-
te e sem apoio popular revelando-se o ataque 
dos paraquedistas de Tancos ao RALI’s um 
completo fracasso.
O contra-golpe foi imesiricordioso e a purga 
merece dos próprios vitoriosos o epíteto pou-
co simpático de caça às bruxas, revelando-se 
as facções de esquerda, mais ou menos radi-
cais, ativas na obtenção do poder ou na coação 
sobre o poder pelo envolvimento e agitação 
das massas populares.
Neste contexto é criado o “conselho da revolu-
ção” para substituir o Conselho de Estado, um 
órgão para-constitucional correspondendo 
ao Pacto MFA-partidos, mais ou menos con-
certado, mais ou menos imposto, mas que até 
sobreviveu à aprovação da Constituição De-
mocrática de 1976.
Os nossos protagonistas estavam agora em 
lugares alvo: Vasco Gonçalves era o primeiro 
ministro: Vasco Lourenço era conselheiro da 
revolução, membro proeminente do Conse-
lho da Revolução.
Aliados? Tão aliados quanto rivais e antagonis-
tas como todos os outros protagonistas deste 
período como Melo Antunes, Vítor Alves, Sal-
gueiro Mias, Otelo Saraiva de Carvalho, Diniz 
de Almeida, para só falar em militares.
Entre os nossos dois Vascos haveria, no entan-
to, um ciúme especial… 
(Continua)

EDITORIAL

Os Vascos e a revolução dos cravos – Parte 2
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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Em 2014/15 o Benfica foi bi-

-campeão com Jorge Jesus, que 

ao fim de 6 épocas saiu do clube 

para o rival Sporting. Chegou à 

Luz, vindo de Guimarães, Rui 

Vitória e foi bicampeão em 

2015/16 e em 2016/17, mas 

falhou o pentacampeonato em 

2017/18 frente ao FC Porto do 

recém-chegado Sérgio Concei-

ção. O técnico dos encarnados 

f o i  p o s t o  e m  c a u s a  e  e m 

2018/19, após ultrapassagem 

dos dragões, acabou por ser 

substituído na parte final da 

época por Bruno Lage, vindo do 

comando técnico da equipa B. 

Lage deu o título ao Benfica e 

apostou em João Félix, que viria 

a ser vendido por históricos 

120 milhões. Esse estado de 

graça permitiu ao técnico reno-

var até 2023 auferindo cerca 

de 2 milhões de euros por épo-

ca. Agora era Sérgio Conceição 

que estava sob contestação, 

q u e  f o i  a u m e n t a n d o  e m 

2019/20, tendo mesmo o trei-

nador colocado o lugar à dispo-

sição, em janeiro, após a perda 

da Taça da Liga. Pinto da Costa 

não aceitou e depois de estar 

com 7 pontos de desvantagem 

à 19ª jornada, o que é certo é 

que neste momento, o FC Por-

to é 1º classificado, a 5 jornadas 

do final da Liga leva 6 pontos de 

vantagem e vence no confron-

Sérgio Conceição, Bruno Lage,  
Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira...  
e Mathieu
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to directo com o Benfica, o que lhe 

dá grande margem para vencer 3 

jogos em 5 e voltar a ser campeão. 

Enquanto isso, Bruno Lage pas-

sou de herói a vilão e após perder 

com o Marítimo, esta semana, 

pediu a demissão, que foi aceite 

por Luís Filipe Vieira. O presiden-

te assumiu publicamente ser o 

principal responsável pelo desas-

tre benfiquista. Enquanto Vieira e 

os outros presidentes não perce-

berem que uma derrota, ou uma 

época má, não podem colocar em 

causa um projecto, continuarão a 

ser os principais culpados. Inco-

moda-me que não sejam as pes-

soas do próprio clube (desde dire-

ção a adeptos, essencialmente) a 

Juvenal Brandão
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criar condições para estabilidade 

e sucesso e sejam sempre os pri-

meiros a criticar fortemente le-

vando a crises difíceis de ultrapas-

sar. Podemos perceber, ou não, as 

decisões dos treinadores, pode-

mos gostar ou não da forma de 

jogar das equipas, mas ninguém 

mais do que os treinadores quer 

ganhar, por isso tomam as deci-

sões que tomam a pensar que são 

as melhores. Mas muitas vezes 

cometem erros, erros que podem 

levar as equipas para momentos 

menos felizes; só que a forma co-

mo os presidentes tratam deles, 

fazem toda a diferença. Pinto da 

Costa, nisto, foi, e é, inigualável.

O defesa central do Sporting, 

Jérémy Mathieu, de 36 anos, con-

traiu uma lesão de alto grau no li-

gamento no treino de 24 de ju-

nho. No terceiro ano ao serviço 

dos leões, o francês, com passa-

gem pelo Valencia e oriundo do 

Barcelona, teve um desempenho 

brilhante em Portugal e foi um 

dos indiscutíveis, somando 106 

jogos e marcou 9 golos, mostran-

do um nível acima da média. O seu 

lado pessoal é desconhecido pelo 

grande público, mas as manifesta-

ções dos colegas de equipas e an-

tigos treinadores mostram uma 

admiração e um carácter exem-

plar. Em final de contrato, discu-

tia-se a renovação ou até a passa-

gem para os quadros técnicos do 

clube, integrando, eventualmen-

te, o futebol de formação. A lesão 

contraída obrigou-o a terminar 

precocemente a carreira. Não 

merecia ser desta forma. O Spor-

ting tem de proporcionar a Ma-

thieu uma despedida condizente 

com o valor humano e desportivo 

do jogador. Não conheço em pro-

fundidade a lesão, mas parece-

-me ser de equacionar a renova-

ção do contrato do atleta para 

que pudesse, após recuperado, 

fazer uma última época como jo-

gador. Era mais do que justo.

Após a retoma do campeonato, 

devido à pandemia, FC Porto e 

Benfica têm perdido pontos de 

forma inesperada e apresentado 

um futebol abaixo do desejado 

pelos seus exigentes adeptos. Em 

cinco jogos, os dragões perderam 

em Famalicão e empataram em 

casa do já despromovido Despor-

tivo das Aves, enquanto que 

as águias empataram com 

Tondela e Portimonense e 

perderam com Santa Clara e 

Marítimo – o Benfica só ga-

nhou 2 dos últimos 13 jogos. 

No entanto, parece-me opor-

tuno apontar, e quando tanto 

se discute a qualidade do fute-

bol português, que tenho vis-

to jogos de grande qualidade, 

como o Famalicão-Braga, Mo-

reirense-Famalicão, Braga-

-Vitória SC e Rio Ave-Braga, 

por exemplo. Como era bom 

que se falasse mais dos bons 

exemplos, mesmo que eles 

não venham dos ditos 3 gran-

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

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

em situações de erro claro e 
óbvio no campo, logo qualquer 
lance que demore a ser visiona-
do por mais de 30 segundos é 
porque não é claro e óbvio. E, já 
agora, as entidades que co-
mandam o futebol deveriam 
mostrar, de forma clara e ine-
quívoca, qual é a precisão do 
sistema, porque distâncias me-
nores que a precisão do siste-
ma simplesmente não podem 
determinar uma decisão da 
arbitragem.
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GNR detém três suspeitos de tráfico  
de droga em Paredes
CRIME. Os suspeitos foram abordados pelos militares na posse da droga. Foram apreendidas 116 doses de heroína, 90 
de cocaína e 2 de haxixe.

T
r ê s  h o m e n s 
c o m  a n t e c e -
dentes crimi-

nais foram detidos pela 
GNR, em Parada de To-
deia, suspeitos de tráfi-

co de droga.
As detenções ocorre-

ram, no dia 18 de junho, 

no âmbito de uma inves-
tigação que decorria há 
cerca de um ano.

Os suspeitos foram 
abordados pelos milita-
res na posse da droga e 

foram realizadas duas 
buscas domiciliárias e 
uma num veículo. A GNR 
apreendeu 116 doses de 
heroína, 90 doses de co-
caína e duas de haxixe.

F o r a m  t a m b é m 
apreendidos nesta ope-
ração policial três veícu-
los, uma arma de fogo, 19 
munições, dois telemó-
veis, várias facas de corte 

e material relacionado 
com o embalamento da 
droga.

Os detidos têm idades 
compreendidas entre os 
45 e os 49 anos.

António Orlando  | texto

Queda de torre de telecomunicações  
mata jovem de Beire

Recluso da  cadeia  
de Paços de Ferreira testa 
positivo à covid-19

Francisco Almeida, de 
2 5  a n o s ,  f o i  d e c l a ra d o 
morto no Hospital Santa 
Maria, em Lisboa, para on-
de tinha sido evacuado de 
urgência pela equipa do 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
E m e r g ê n c i a  M é d i c a 
(INEM) na sequência da 
queda de uma torre de te-
lecomunicações, na locali-
dade de Alcabideche, no 
concelho de Cascais.

O acidente provou ain-
da um ferido grave, Luís 
Leal, de 24 anos, residente 
em Louredo. Esta vítima 
foi transportada em “esta-
do muito grave”, com uma 
fratura exposta,  para o 
Hospital de São Francisco 
Xavier, em Lisboa. Os jo-
vens estavam a trabalhar 

para a  Viatel ,  empresa 
contratada pela Altice 
(MEO) para manutenção 
da sua central de comuni-
cações. Ao desabar, a torre 
atravessou uma rua de 
uma ponta à outa,  apa-
nhou um automóvel, que 
ficou danificado, e ainda 
destruiu o portão do quin-
tal onde as vítimas acaba-
ram por embater no solo.

Em comunicado a Alti-
ce assegurou que “todos 
os trabalhos em curso se 
encontravam a ser execu-
tados debaixo de procedi-
mentos de coordenação 
de segurança em obra”. A 
Autoridade das Condições 
de Trabalho (ACT) esteve 
no local assim como uma 
patrulha da GNR.

Um recluso do Esta-
belecimento Prisional 
do Vale do Sousa, em Pa-
ços de Ferreira, está in-
fetado com Covid-19.

O recluso em questão 
não saía da prisão desde 
maio. Na passada sexta-
-feira, dia 26 de junho, foi 
ao Hospital de Penafiel 
para fazer uma consulta 
de pré-cirurgia e foi tes-
tado à Covid-19.

Os reclusos das duas 
Alas com que estiveram 
em contacto, com o infe-
tado bem como os tra-
balhadores do estabele-
cimento prisional todos 

testados e segundo a 
Direção-Geral de Rein-
serção e Serviços Prisio-
nais, “os resultados até 
agora [1 de julho] rece-
bidos, incluindo o repe-
tido ao recluso que este-
ve na origem da situa-
ç ã o ,  s ã o  t o d o s 
negativos. O recluso, 
conforme orientações 
da saúde pública, man-
ter-se-á internado na 
unidade de saúde do Es-
tabelecimento Prisional 
do Porto, afeta ao trata-
mento da Covid 19, e irá 
s e r  t e s t a d o 
novamente”. 
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Trabalhadores da Sousacamp  
temem pelos seus empregos e pedem  
o fim das discriminações

Os trabalhadores da Fá-
brica Sousacamp, em Pare-
des, reuniram em plenário 
para debater a situação atual 
da empresa. Em janeiro des-
te ano a administração apre-
sentou propostas de resci-
são amigáveis que a maioria 
não aceitou. O objetivo da 
empresa é centralizar a pro-
dução em Vila Flor e Vila 
Real. Do encontro realizado 
em Paredes no dia 23 de ju-
nho, saiu uma moção que se-
rá enviada à empresa Varan-
das de Sousa, o braço indus-
trial do grupo Sousacamp, 
que critica as “ações de dis-
criminação” realizadas sobre 
alguns funcionários. Aliás 
neste particular, os trabalha-
dores, suportados pelo Sin-
dicato criticaram duramente 
a inércia da Autoridade para 
as Condições de Trabalho 
(ACT) que nada fez até agora 
não obstante os atropelos à 
lei laboral. Em causa estão 
alegadas “ações de discrimi-
nalização que se traduzem 
na deslocação dos trabalha-
dores, que não aceitam a res-
cisão do vinculo laboral dos 
sus postos de trabalho e fun-

ções habituais, substituídas 
por outras , e colocadas a tra-
balhar em permanência no 
corredor, com recurso a ma-
teriais inadequados, em 
atropelo a todas as normas 
de saúde e segurança no tra-
balho, acentuando proble-
mas de doenças profissio-
nais já existentes”, explica 

fonte do Sindicato. Os traba-
lhadores pedem a urgente 
reativação das salas de pro-
dução e colheita devolvendo 
ao centro de produção da 
Madalena “o seu cariz inicial 
para qual ali foi implementa-
do com ajudas, benefícios e 
apoios quer do estado quer 
da câmara de Paredes”. 

Os trabalhadores exigem, 
também, o início das conver-
sações com vista à melhoria 
das condições remunerató-
rias, designadamente uma 
compensação do trabalho 
em condições extremas de 
temperatura. 

Os problemas na Sousa-
camp começaram há mais de 

dois anos quando a empresa 
entrou em falência técnica. 
Em maio último houve um 
acordo para a restruturação 
da empresa com um perdão 
de divida de cerca de 60 mi-
lhões de euros. 

A empresa de capital de 
risco Core Capital (que tem 
como sócios, entre outros, 

Martim Avillez Figueiredo 
(antigo diretor do jornal i e 
do falido Diário Económi-
co) e Nuno Fernandes Tho-
maz (presidente da Centro-
marca e ex-administrador 
da CGD) ficou com 90% do 
maior produtor de cogume-
los do país e a sugal com os 
restantes 10%.

CONFLITO LABORAL. Os trabalhadores exigem o início das conversações com vista à melhoria das condições remuneratórias, 
designadamente uma compensação do trabalho em condições extremas de temperatura.
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CHTS prevê que em julho 
as listas de espera  
vão estar ao nível  
de dezembro de 2019
SAÚDE. Retoma da atividade assistencial, a um ritmo cada vez mais intenso, vai 
possibilitar atingir os objetivos definidos para o ano de 2020.

O 
Centro Hospi-
talar do Tâmega 
e Sousa (CHTS), 

mantém a previsão de que 
em julho as listas de espera 
vão estar ao nível de de-
zembro de 2019, ou seja, 12 
meses como máximo de 
tempo de espera. Em se-
tembro vão estar reduzidas 
para o máximo de 11 meses, 
em novembro, 10 meses, e 
em dezembro, o máximo 
definido será de 9 meses.

O prognóstico foi esta 
semana reafirmado pela ad-
ministração hospitalar das 
unidades Padre Américo, 
em Penafiel e S. Gonçalo, 
em Amarante. “Apesar da 
COVID-19, a retoma pro-
gressiva da atividade inicia-

da em maio vai permitir re-
dução de listas de espera no 
CHTS” garante fonte da ad-
ministração de Carlos Al-
berto Silva.

Recorde-se que no pe-
ríodo de maior incidência 
da pandemia COVID-19, 
todos os hospitais suspen-
deram parte significativa da 
sua atividade normal nos 
casos não urgentes, mas o 
Centro CHTS “iniciou”, em 
maio, “o processo de reto-
ma” da atividade assisten-
cial que, “a um ritmo cada 
vez mais intenso, vai possi-
bilitar atingir os objetivos 
definidos para o ano de 
2020”, refere a fonte.

“No final de 2019, foi 
possível, com grande esfor-
ço de todos os profissionais, 
conseguir listas, para con-
sulta e cirurgia, sem doen-

tes com espera superior a 
12 meses, indo de encontro 
aos objetivos da tutela, o 
que em algumas especiali-
dades,  nomeadamente 
Pneumologia, Cardiologia e 
Urologia, foi particular-
mente difícil devido à escas-
sez de recursos humanos”, 
explica o CHTS.

Para 2020, ainda antes 
da pandemia COVID-19, a 
tutela definiu objetivos ain-
da mais ambiciosos que 
passavam por garantir, a 31 
de dezembro, listas de es-
pera a não ultrapassar os 12 
meses para cirurgia e os 9 
meses para consulta.

Sobre estes objetivos, 
Carlos Alberto, presidente 
do conselho de administra-
ção, diz que “no CHTS qui-
semos ser ainda mais ousa-
dos do que a tutela e defini-

m o s  c o m o  m e t a  p a r a 
dezembro de 2020, listas 
que não ultrapassem os 9 
meses, quer para consulta, 
quer para cirurgia”.

Assim, mesmo com os 
efeitos decorrentes da pan-
demia COVID-19, o CHTS 
prevê que, no final de 2020, 
as listas de espera vão apre-
sentar melhores resultados 
em comparação com os do 
ano anterior e melhores re-
sultados do que os objeti-
vos definidos pela tutela.

“A população do Tâmega 
e Sousa, que esteve tão ati-
va em imensos e diversifica-
dos gestos de solidariedade 
com o CHTS e os seus pro-
fissionais, merece mais este 
esforço e abnegação para 
lhes garantir melhor acesso 
na assistência à saúde”, sa-
lienta Carlos Alberto.

António Orlando  | texto

SECUNDÁRIO

3º CICLO

ENSINO PROFISSIONAL

TODO O PAÍS

Colégio Casa Mãe 
com melhores notas

O Colégio Casa 
Mãe, escola privada, 
é o estabelecimento 
de ensino do conce-
lho de Paredes que 
aparece melhor posi-
cionado no ranking 
das escolas portu-
guesas do ensino bá-
sico e secundário, di-
vulgado pelo Minis-
tério da Educação e 
elaborado de acordo 

com os critérios defi-
nidos pelo Jornal de 
Notícias. A nível pro-
fissional a Escola Bá-
sica e Secundária de 
Vilela, teve as melho-
res notas.

No nosso conce-
lho a escola pública 
com melhores notas 
no ensino secundário 
e básico é a Escola Se-
cundária de Paredes. 
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Amianto vai ser retirado  
em seis escolas de Paredes 
OBRAS. Empreitada decorrerá nas férias escolares no âmbito do programa nacional 
de retirada de fibrocimentos nas escolas anunciado pelo governo. Medida faz parte do 
plano de relançamento da economia no pós-confinamento covid-19. 

S
eis escolas do conce-
lho de Paredes vão ser 
objeto de empreita-

das de remoção das coberturas 
de fibrocimento.  As interven-
ções serão levadas a cabo nas 
escolas básicas e secundárias 
de Cristelo, na de Paredes (cida-
de), Sobreira, Vilela, Daniel Fa-
ria, em Baltar e no Jardim de In-
fância São Marcos, em Rebor-
dosa.   Na região o programa de 
remoção de amianto anunciado 
pelo governo prevê idênticas 
intervenções na secundária de 
Valbom, Gondomar e escolas 
básicas de Lagoas e de Mós (Sil-
vares) no concelho de Lousada. 
Em Paços de Ferreira, o amianto 
será retirado nas escolas bási-
cas de Frazão, na de Paços de 
Ferreira (cidade) e na básica e 
secundária Dr. Manuel Pinto de 
Vasconcelos, em Freamunde. 
Em Penafiel está prevista idên-
tica intervenção na escola bási-
ca Penafiel Sudeste e em Valon-
go na básica de São Lourenço, 
em Ermesinde e na secundária 
de São Pedro da Cova.

O programa de remoção do 
amianto dos estabelecimentos 
de ensino a executar pelas câ-
maras locais é financiado a 
100% por fundos comunitários, 
foi anunciado pelo governo. A 
medida em termos globais (no 
país inteiro) ascende a 60 mi-
lhões de euros e contribuirá pa-
ra travar "efeitos devastadores" 

no emprego, dinamizando a 
construção civil em todo o terri-
tório nacional, considerou o 
primeiro-ministro.

António Costa refere-se ao 
valor global das verbas comuni-
tárias envolvidas num discurso 
em que se pronunciou sobre os 
mais recentes dados relativos à 
evolução do emprego em Por-
tugal. (LER Pagina XXX)

"Esta pandemia de covid-19 
tem sido uma enorme ameaça 
para a saúde, mas tem tido tam-
bém um efeito devastador no 
emprego. Depois de quatro 
anos em que Portugal criou 350 
mil novos postos de trabalho, 
reduzindo a quase metade a ta-
xa de desemprego que existia, 
em pouco mais de dois meses o 
país tem agora mais cem mil 
pessoas desempregadas", 
apontou. António Costa defen-
deu que "é necessário controlar 
o crescimento do desemprego, 
reativando a economia".

De acordo com o primeiro-
-ministro, um dos objetivos do 
Programa de Estabilização Eco-
nómica e Social do Governo, 
que vigorará até ao final deste 
ano, "é lançar um conjunto de 
obras que dinamizem a criação 
de emprego. Principalmente 

obras que podem ser realizadas 
descentralizadamente pelos 
municípios, que não mobilizam 
verbas avultadas e que, como 
tal, podem em todo o território 
nacional contribuir para reani-
mar o setor da construção", 
salientou.

António Costa agradeceu 
depois à Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses 
"esta parceria para a interven-
ção nas escolas, que tinham um 
problema que se arrastava há 
muitos anos e que se relaciona 
com o fibrocimento".

"Vamos simultaneamente 
remover o problema do fibroci-
mento e atacar a paralisia da 
economia. No total, este pro-
grama mobiliza 60 milhões de 
euros de fundos comunitários, 
que vão ser distribuídos por 
578 escolas", especificou

António Orlando  | texto

Aulas presenciais começam entre 14 e 17 de setembro
O ministro da Educação 

anunciou, no dia 23 de ju-
nho, que o Governo está a 
trabalhar no sentido de ini-
ciar as aulas presenciais 
entre 14 e 17 de setembro 
no próximo ano letivo. O 
ministro Tiago Brandão 
Rodrigues entende que, 

com o arranque das aulas 
entre 14 e 17 de setembro, 
as comunidades educati-
vas terão tempo para se 
preparar, após a realização 
da segunda fase de exames 
nacionais na primeira se-
mana daquele mês. As pri-
meiras cinco semanas de 

aulas presenciais serão de-
dicadas à recuperação de 
aprendizagens para todos 
os estudantes, especificou 
o governante. Os alunos 
com dificuldades terão res-
posta através de um pro-
g r a m a  r e f o r ç a d o  d e 
tutorias.

"Vamos ter uma aposta 
forte no apoio tutorial es-
pecífico, que já muitos alu-
nos do 2º e do 3º ciclos usu-
fruem. Vamos alargar esse 
universo para que possa 
chegar a mais estudantes", 
garantiu Tiago Brandão 
Rodrigues.

Mais de 350 milhões de fundos europeus 
para prioridades dos municípios

A ministra da Coesão Territorial e as Comissões de Coordena-
ção Regional reuniram-se nos últimos dias, com Comunida-
des Intermunicipais e com a Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses (ANMP) para afinar com os autarcas as 
áreas prioritárias para este investimento. 
O Município de Paredes vai reprogramar verbas que estavam 
afetas à eficiência energética para a substituição de cobertu-
ras de amianto nas escolas onde ainda subsiste este tipo de 
cobertura. A reprogramação terá em conta a canalização de 
verbas do Portugal 2020 atribuídas aos municípios, mas em 
áreas que não será possível executar, para outros projetos 
considerados prioritários e que estão a decorrer.
"Nós temos cerca de quatro mil milhões de euros de investi-
mentos aprovados para os municípios e uma parte já está 
executada, outra parte está em execução e há áreas que tive-
ram fraca execução", explicou Ana Abrunhosa. "Eu diria até 
[que são] mais de 350 milhões de euros que vamos redirecio-
nar de áreas que não estavam a ser utilizadas para estas áreas 
com maior procura e que nesta fase fazem mais sentido."
Segundo a ministra, as verbas vão ser predominantemente 
utilizadas em investimento em escolas, na regeneração urba-
na e intervenções no espaço público e edifícios de uso coletivo 
e na área da saúde.

Relação de escolas públicas com amianto
Concelho de Paredes
Escola Básica de Cristelo 
Escola Básica e Secundária de Paredes
Escola Básica e Secundária de Sobreira 
Escola Básica e Secundária de Vilela 
Escola Secundária Daniel Faria, Baltar 
Jardim de Infância São Marcos, Rebordosa 

Região
Gondomar 
Escola Secundária de Valbom
Lousada 
Escola Básica de Lagoas
Escola Básica de Mós, Silvares
Paços de Ferreira 
Escola Básica de Frazão
Escola Básica de Paços de Ferreira
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos, 
Freamunde
Penafiel
Escola Básica de Penafiel Sudeste
Valongo 
Escola Básica de São Lourenço, Ermesinde
Escola Secundária de São Pedro da Cova

Manuel Machado
Presidente da ANMP
"Os autarcas declaram presente neste 
momento complicado da vida pública. 
Estamos perante um velho problema 
[fibrocimento] e é altura de deitarmos 

mãos à obra. Estou certo que os municípios vão arregaçar 
as mangas em articulação com o Governo"

Ana Abrunhosa
Ministra da Coesão Territorial 
“Os autarcas vão ter financiamento a 100 
por cento. Peço-lhes celeridade na con-
clusão das obras, que deverão terminar 
até ao início do próximo ano letivo. Os pre-
sidentes das câmaras vão ser sempre os 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO

A Justiça Suspensa
Com a pandemia os Tribunais ficaram praticamente fechados, os prazos ju-

diciais ficaram suspensos, inúmeras diligências ficaram canceladas, tendo 

sido praticados alguns actos à distância, mantendo-se o seu funcionamento 

para situações que a lei determina como urgentes.

A Lei n.º 16/2020 de 29 de Maio, veio determinar o fim da suspensão dos 

prazos judiciais, que ocorreu em 3 de junho, os prazos voltaram a correr e  as 

diligências têm vindo a ser reagendadas.

No entanto, a partir de dia 16 de Julho, voltam os prazos judiciais a suspen-

der novamente, devido às férias judiciais, que ocorrem até 31 de Agosto.

Significa isto que, no período de férias judiciais, não correm prazos, e não há 

julgamentos, a não ser no que respeita aos processos que a lei considera co-

mo urgentes, tais como processos com arguidos presos, insolvências e pro-

vidências cautelares, entre outros. Todas as demais situações estão 

suspensas.

Daí que, a questão que se coloca é se não deveriam ter sido as férias judiciais 

encurtadas, já que graças à pandemia decorreram já dois meses de uma sus-

pensão prolongada dos prazos, e com o encurtamento das férias judiciais, 

seria possível recuperar algum atraso sofrido durante esse tempo da 

pandemia.

E, sendo este um ano atípico, face às circunstâncias excepcionais vividas, 

seria razoável uma solução excepcional para a situação da Justiça. 

Uma justiça que todos conhecem como sendo lenta, e que se acredita que no 

final do ano vai mesmo entupir devido a todo este acumular de prazos 

suspensos.

Obviamente que o problema da justiça lenta e ineficiente no nosso país, não 

se iria resolver somente pelo encurtamento das férias judiciais, porque há 

muito mais medidas que tem de ser estudas e colocadas em prática, mas era 

um passo em frente. 

Mas não foi isso que o Governo entendeu, e a Ministra da Justiça concluiu 

que “reduzir as férias judiciais só iria criar mais perturbação do que benefí-

cios em termos de eficiência ou de tempos de resolução processual”

Não sabemos se será bem assim, porque num Estado de Direito, em que os 

Tribunais são o seu pilar, seria razoável pensar cada dia conta, e uma diferen-

ça em 15 dias em que os prazos não estariam suspensos poderia demonstrar 

resultados positivos.

Estamos a acordar de uma doce ilusão assente em duas premissas verda-

deiras:  O heroico comportamento cívico do povo português, perante a 

pandemia e o exemplar desempenho do Serviço Nacional de Saúde na 

ultrapassagem deste teste intenso da Covid.

Apesar de serem premissas  verdadeiras, não são verdades insofismá-

veis.  A primeira assentou no medo puro e simples que condicionou os 

portugueses a confinar dentro de suas casas, a segunda quanto ao bri-

lhante desempenho do SNS explica-se porque nunca esteve sob verda-

deira pressão.

Trancados em casa, os portugueses aconselhados  a  não irem  aos hospi-

tais pelo risco de contágio, o que facilitou que estes se dedicassem ao 

tratamento do Covid, quase em exclusivo, evitando os tais riscos de ru-

tura, apenas os profissionais de saúde cumpriram o dever e dedicação 

profissional,

 o resto do SNS fechou cautelosamente todos os serviços de apoio  às 

populações, mesmo antes da Pandemia nos ter atingido.

Milhares de  consultas, de exames, de cirurgias, tratamentos oncológi-

cos, ficaram por fazer, muitos deles com desfecho fatal.

Mediante este panorama, falar em casos de sucesso como o funciona-

mento do SNS ou a heroicidade dos portugueses por se trancarem em 

casa, muitos deles a ganhar o mesmo, outros sob a forma de subsidiode-

pendência  e outros ainda sem coisa nenhuma, o mais grave foi quando 

saíram de casa

para regressar ao trabalho  nas empresas e estas se  encontravam  de 

portas fechadas.

Repete-se o desfecho trágico da crise de 2008 agora com maiores con-

sequências, além das empresas  são os Restaurantes, as lojas que fecham  

com os trabalhares desempregados, o turismo a maior fonte de receita 

do País não regressa,  os voos aéreos estão fechados porque a Europa 

considera Portugal um País de elevado risco de contagio da  pandemia.

Milhares de portugueses preparam-se  para perder as suas casas, para 

voltar a emigrar, outros já estendem a mão à caridade num cenário idên-

tico ao que nos trouxe a Troika.

 Segue-se a Geringonça  no País das maravilhas, governado pelas Esquer-

das, quando finalmente vem a Pandemia e os milhares de jovens em prin-

cipio de vida são as principais vitimas do desemprego, da falta de perspe-

tivas de vida, a não ser um horizonte  de divida pública, para depois pagar 

a vida inteira,  ao contrário dos bem instalados que reivindicam cada vez 

mais  ,  maior endividamento.

O outro País silencioso e submerso que ninguém representa nem nin-

guém escuta, está demasiado ocupado em tentar sobreviver, não se vê 

em manifestações de rua ou nas redes sociais a ocupar o horário de tra-

balho sem olhar às consequências que daí possam advir.

Esses são os autênticos, os que” não ficaram em casa”sem medo da luta 

do dia a dia, os agricultores, os pescadores, os camionistas  que traziam 

os produtos para os supermercados os que nos abasteciam nas farmá-

cias nas tabacarias, no pequeno comércio que nunca fechou portas, os 

policias, os bombeiros e os voluntários que acorreram os sem abrigo, os 

profissionais de saúde que acumularam horas diurnas e noturnas para 

nos socorrerem, sem exigirem serem pagos com “a final da liga dos cam-

peões” como aconteceu agora, como  moeda de troca  da promessa dos 

nossos governantes.

A hipoteca das nossas vidas está em quem nos governa. Esse Portugal 

silencioso e resistente é o único que se não for sufocado, nos poderá res-

gatar  e salvar  dum  mal que nunca vem só.

O silêncio dos aflitos

CAMILO MOTA
MÉDICO
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

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

Figura local
da década

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

Figura nacional 
da década

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

 Figura internacional da 
década

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

Acontecimento 

nacional da década

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

Acontecimento 
internacional 
da década

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

Acontecimento local da 

década

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

Feliz Ano de 2020

■fabrico e colocação de resguardo
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Ricardo Sousa  
reconduzido na liderança 
do PSD/Paredes
ELEIÇÕES. Social democrata de Rebordosa reeleito em lista única 
tem luz verde para preparar as eleições autárquicas do próximo ano.

O PSD deixou de fazer de conta que ignora José Borges ao tentar impedir em 
sessão pública que o atual presidente de Junta de Louredo fizesse uso do 
tempo reservado ao partido para intervir no período antes da ordem do dia.

R
icardo Sousa foi 
reeleito presiden-
te da Comissão 

Política Concelhia de Pare-
des do PSD. 

As eleições decorreram, 
no dia 27 de junho, em simul-
tâneo com as eleições na dis-
trital, e escolheram as máqui-
nas partidárias que vão ter a 
responsabilidade de prepa-
rar e executar o dossiê das 
eleições autárquicas do pró-
ximo ano. No ato eleitoral 
relativo à concelhia, Ricardo 
Sousa ganhou a eleição com 
89,5% votos.

"Este é um sinal forte de 
que os militantes reconhece-
ram o trabalho desenvolvido, 
que nos dá força para conti-
nuarmos o caminho", diz Ri-
cardo Sousa. 

Na distrital, Alberto Ma-
chado foi reeleito presidente 
do PSD/Porto com 87,3% 
dos votos. 

Alberto Machado diz que a 
sua reeleição representa mais 
um voto de confiança do distri-
to no seu projeto político que 
terá como principal prioridade 
as autárquicas [de 2021]", re-
fere. O trabalho de articulação 
com as concelhias “vai come-
çar a ser feito de imediato, es-
tando já agendada para a pró-

xima sexta-feira [hoje] uma 
primeira reunião para dar iní-
cio ao trabalho de preparação 
das eleições autárquicas”, 
acrescenta. Alberto Machado 
deixa claro que a Câmara do 
Porto é para a distrital "uma 
prioridade absoluta, não só 
por ser capital de distrito, mas 
pela importância que têm a ci-
dade do Porto para o PSD".

As eleições, da concelhia 
e da distrital, tiveram lista 

única. Em Lousada, Valongo e 
Paços de Ferreira os presi-
dentes das comissões políti-
cas, Simão Ribeiro, Trindade 
Vale e Joaquim Pinto, não se 
recandidataram e ninguém 
se chegou à frente. A elabo-
ração das listas de deputados 
nas últimas legislativas e pre-
paração das eleições autár-
quicas ditaram a rutura des-
tas concelhias com Alberto 
Machado e com Rui Rio.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

PSD tentou calar presidente  
de Junta de Louredo

O episódio que fez re-
costar o PS na cadeira para 
assistir de poltrona à desa-
vença social-democrata 
decorreu na reunião da As-
sembleia Municipal de 27 
de junho realizada no pavi-
lhão do Centro Escolar de 
Paredes. 

Soares Carneiro, líder 
da bancada do PSD, alegou 
que o tempo gasto pelo au-
tarca eleito pelo partido, 
não poderia ser desconta-
do aos social-democratas, 
já que não tinha ficado esta-
belecida a sua intervenção 
na reunião preparatória 
realizada pelo partido. “Es-
tou estupefacto e esta in-
tervenção vem sustentar a 
minha preocupação em me 
inscrever. Há uma tentativa 
do PSD para me fazer calar, 
mas queria deixar bem cla-
ro que podem usar esses 
métodos porque a mim nin-
guém me cala. Fui eleito pa-
ra defender os interesses 
de Louredo e não para de-
fender os interesses do 
partido e é isso que vou 
continuar a fazer”, avisou 
Borges. 

O bate boca levou o pre-
sidente da Assembleia Mu-
nicipal, Baptista Pereira 
(PS) a interromper a sessão 
para reunir com os líderes 

parlamentares não sem an-
tes dizer que José Borges 
“ainda é um elemento da 
bancada do PSD e que eu 
saiba não foi apresentado 
nenhum pedido de exclu-
são da bancada”.  Refira-se, 
no entanto, que na Assem-
bleia Municipal de 28 de 
fevereiro, o presidente da 
Junta de Freguesia de Lou-
redo, José Borges anuncia-
va que, “de agora e diante, 
sente-se livre e à vontade 
para agir em nome próprio” 
e votar de acordo com a sua 
consciência.

Quatro meses depois, o 
PSD, por intermédio de 
Soares Carneiro acusou o 
toque e lançou a farpa em 
tom de adivinho: “o senhor 
Borges já foi convidado pa-
ra ser candidato à junta de 
Louredo pelo PS. O tempo 
vai-me dar razão se não se 
vai apresentar como candi-
dato ainda que como inde-

pendente na lista do PS. 
Refira-se, por último, que 
José Borges acabaria por 
falar no tempo que sobrou 
da bancada do PSD, a que 
não foi alheio o facto de al-
guns presidentes de junta 
social-democratas terem 
prescindido de usar da 
palavra.  

Antes de agradecer à 
Câmara, como vem sendo 
hábito, os projetos realiza-
dos na freguesia, José Bor-
ges refirmou que não se 
demite das funções de pre-
sidente da junta pelo PSD 
até ao fim deste mandato. 
Não estou aqui ao serviço 
dos interesses do PSD, mas 
para defender os interesses 
de Louredo, quer o PSD 
goste ou não. Não tenho 
compromissos com ne-
nhum partido para a minha 
próxima candidatura e ain-
da não decidi se serei candi-
dato”, disse.

José Borges, 
presidente da Junta de 

Freguesia de Louredo
Alberto Machado 

com  vida difícil 
em Lousada,

Paços de Ferreira 
e Valongo

Ricardo Sousa,  
presidente  

do PSD/Paredes
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Ciganos vão ter casa nova  
no acampamento junto à câmara
INCLUSÃO. Autarquia adquiriu terreno para construir habitação social. Proposta é contestada pelo CDS por entender que “uma 
coisa é reinstalar, outra coisa é ocupar para instalar”. PSD absteve-se e CDU aplaudiu a ideia pela abrangência.

A 
Câmara de Pare-
des anunciou a 
compra do terre-

no do acampamento cigano 
para aí construir habitação 
social para realojar aquela 
comunidade ali radicada há 
mais de 20 anos.

O terreno adquirido a vá-
rios proprietários custou para 
já 650 mil euros.  São 16 mil 
metros quadrados de terreno, 
não só onde está atualmente a 
comunidade cigana, mas tam-
bém “a montante”. “À medida 
que vamos fazendo a constru-
ção vamos realojando alguns 
ciganos e deitando algumas 
barracas abaixo”, exemplificou 
o presidente da autarquia, na 
reunião da Assembleia Muni-
cipal realizada no passado dia 
27, no Pavilhão do Centro Es-
colar de Paredes.

Este poderá ser início do 
fim do mais triste cenário ur-
banístico do concelho. 

O autarca explicou que a 
comunidade cigana está “en-
raizada na cidade de Pare-
des”, no lugar de Valbom e 
que, por isso, “faz sentido 
continuar onde está”. 

Ao todo serão realojados 
21 agregados familiares com 
102 elementos em habitações 

de tipologia T2 e T3. “Está a ser 
estudada a forma de constru-
ção para que se respeitem es-
pecificidades daquela popula-
ção”, referiu Alexandre Almei-
da.  Dessa primeira fase 
sobram outras cinco habita-
ções para dar resposta à res-
tante população. Na fase se-
guinte, segundo o autarca, a 
ideia é construir mais habita-
ção social no mesmo local.

A construção dos edifí-
cios poderá ser compartici-
pada por fundos comunitá-

rios. Nesse sentido, Almeida 
disse que ainda este mês de 
julho vai apresentar uma 
candidatura a fundos comu-
nitários no âmbito do 1.º Di-
reito – Programa de Apoio 
ao Acesso à Habitação.

Nesta primeira fase serão 
construídas 26 habitações e 
o investimento pode chegar 
a 2,5 milhões de euros.

“Se este programa conti-
nuar em vigor, há alguns pré-
dios devolutos espalhados 
pelo concelho que queremos 

adquirir e reconstruir com 
fundos comunitários”, reve-
lou, também, o autarca, no âm-
bito da discussão da estraté-
gia local de habitação do con-
celho que foi aprovada por 
maioria e onde se enquadra o 
realojamento cigano. 

O CDS-PP votou contra a 
“estratégia” por entender que 
“uma coisa é reinstalar, outra 
coisa é ocupar para instalar”, 
considerando a medida agora 
aprovada “eleitoralista” ao 
adiar o problema para depois 

das eleições. “Que fique bem 
claro que o CDS lutará sem-
pre pela reinstalação em con-
dições dignas da comunidade 
cigana, mas nunca aprovará a 
instalação dessa comunidade 
naquele espaço”, acrescentou 
Ana Raquel Coelho, deputa-
da do CDS.

O PSD absteve-se, mas 
não participou no debate da 
medida. Aliás os social-demo-
cratas foram visados direta-
mente pela intervenção do lí-
der da bancada do PS, Rui Sil-

v a :  “ a  m e d i d a  m a i s 
emblemática do PSD foi ta-
par o acampamento com cha-
pas na parte virada para a cir-
cular rodoviária de Paredes 
para limitar a visão para o 
triste cenário. Se não fosse 
um caso de desgraça parecia 
um condomínio fechado. Esta 
esta solução vem resolver 
problema com mais de 20 
anos e que atravessou seis 
mandatos do PSD”, atirou. 

Pela CDU, Cristiano Ribei-
ro, lembrou que a solução pa-
ra este importante problema 
tem sido adiada. “O problema 
da comunidade cigana é um 
problema do concelho de Pa-
redes e de imagem do conce-
lho e de todos os cidadãos e 
este é um passo positivo. Foi 
correto inserir a solução des-
te problema numa estratégia 
global de habitação”, defen-
deu Cristiano Ribeiro que 
votou favoravelmente a pro-
posta a estratégia de habita-
ção do Concelho. 

A solução agora encon-
trada para a comunidade ci-
gana, segundo o presidente 
de câmara foi concertada 
com aquela comunidade e 
com o presidente da junta de 
freguesia de Paredes. Artur 
Pereira da Silva frisou que 
“este sempre foi desfecho 
que defendi”, disse.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Saneamento em Recarei e Sobreira avança em 2021

Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara de Pare-
des prometeu, na Assem-
bleia Municipal (AM) de 27 
de julho, arrancar no próxi-
mo ano com a implementa-
ção do saneamento nas fre-
guesias de Recarei e So-
b r e i r a .  A  p r o m e s s a 
baseia-se numa candidatu-
ra que o município preten-
de fazer este mês de julho 

ao programa europeu LIFE, 
cujo apoio vai permitir ar-
rancar com as obras de sa-
neamento, “ainda que par-
c i a i s ”,  n a q u e l a s  d u a s 
freguesias. 

“Uma vez que já não havia 
candidaturas a nível nacional 
para apoios a redes de sa-
neamento lançamos mão a 
um programa que se chama 
LIFE, uma candidatura a ní-
vel da comunidade euro-
peia”, revelou Alexandre 
Almeida.

O autarca respondia as-
sim às interpelações dos de-
putados municipais apesar 
de ainda não estarem termi-
nadas as negociações com a 
concessionária Be Water. As 
negociações estão relacio-
nadas com a retirada à con-
cessionária da obrigação de 
construir o saneamento na 
zona sul do concelho, onde 
não existe concessão de 
água e, em contrapartida, a 
BE Water recebe luz verde 
para estender as redes de 

água e saneamento às fre-
guesias na zona norte do 
concelho que estavam a 
descoberto. 

O aparente acordo que 
existirá entre as partes, se-
gundo Almeida, continua à 
espera do parecer favorável 
da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resí-
duos (ERSAR)

“As negociações com a Be 
Water estão a decorrer co-
mo previsto e haverá novida-
des em breve. Como são ne-

gociações não posso comu-
nicar tudo o que está em 
cima da mesa, mas a seu tem-
po saberão tudo”, disse.

A empreitada será desen-
volvida “quer na freguesia de 
Sobreira, apanhando sobre-
tudo os maiores blocos habi-
tacionais para utilizar aquela 
ETAR da Simdouro que exis-
te há vários anos, mas está 
parada e também para traçar 
já um ramal de saneamento 
desde Terronhas até ao cen-
tro de Recarei e outro do 

Centro Escolar de Recarei 
até ao centro de Recarei”, ex-
plicou o autarca. 

A empreitada terá, no mí-
nimo, um custo 1,5 milhões 
de euros, que prevê ainda o 
apoio aos projetos de execu-
ção e à gestão desses investi-
mentos durante cinco anos, 
cuja fatura pode ascender 
aos 2 milhões de euros com-
participados em 55% pelo 
Programa LIFE. O resto da 
despesa de investimento se-
rá feita pela câmara.

Acampamento cigado  
destaca-se, pela negativa, 

na paisagem urbana  
da cidade de Paredes
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Assembleia Municipal 
aprovou contas da Câmara 

O 
presidente do mu-
nicípio, Alexandre 
Almeida, assume 

que as contas da câmara de 
2019 refletem mais um ano 
“rigoroso, transparente e efi-
caz”, o que permitiu uma pou-
pança a vários níveis. Isso fez 
com que fosse possível baixar 
o passivo da autarquia de 
2017 para 2018, em 7 de mi-
lhões de euros e de 2018 para 
2019, em mais de 8 milhões de 
euros. "Em dois anos o passivo 
da câmara reduziu mais 15 mi-
lhões de euros. Parece coisa 
pouca, mas são 625 mil euros 
por mês”, frisou o autarca.

O passivo em 2017 era de 
103 milhões de euros e em 
2019 ficou em cerca de 88 mi-
lhões de euros. “Conseguiu-se 
uma poupança num contexto 
em que a autarquia tem vindo a 
perder receita, com a baixa do 
IMI de 0,4% para 0,33% o que 

representa uma perda de recei-
ta anual de 2 milhões de euros”, 
destacou Alexandre Almeida.

Em 2019, e pela primeira vez 
na câmara municipal, não foi 
usado o empréstimo de curto 
prazo. O que se traduz numa re-
dução de 20% dos juros bancá-
rios pagos de 2018 para 2019. 
As dívidas a fornecedores redu-
ziram 5,1 milhões de euros face 
a 2017 e os pagamentos em 
atraso diminuíram 2,8 milhões 
de euros em relação a 2017, ou 
seja, para Alexandre Almeida 
“estas contas mostram uma 
gestão financeira equilibrada e 
poupança a vários níveis, sem 
nunca deixar de executar um 
Quadro Comunitário de Apoio 
que estava por utilizar”, referiu.

O autarca nas explicações 
que deu aos deputados munici-
pais sublinhou ainda que conse-
guiu aumentar o património da 
Câmara de Paredes, dando co-
mo exemplo, a compra de todo 
Complexo das Laranjeiras e o 
edifício da Antiga Adega Coo-

perativa de Paredes. Para o Pre-
sidente da Câmara, “não fosse 
saneamento das contas, a au-
tarquia não teria capacidade 
para gastar 400 mil euros em 
computadores e entregá-los às 
escolas para distribuir pelos 
alunos dos agregados mais ca-
renciados, durante a fase da 
pandemia da COVID-19”.

Alexandre Almeida subli-
nha ainda que “tem sido feita 
uma gestão equilibrada, as 
contas evidenciam isso mes-
mo e isso é que permitiu estar 
a lançar as obras que estamos 
a lançar e a realizar agora. Este 
é o caminho que nos permitiu 
fazer uma coisa que nunca ti-
nha sido feito até agora que é 
colocar dinheiro nas mãos dos 
presidentes de junta de fre-
guesia para que consigam fa-
zer obra nas suas freguesias”.

Soares Carneiro, líder da 
bancada do PSD, usou desfe-
riu um forte ataque a Alexan-
dre Almeida apelidando-o de 
“malabarista”. Carneiro recu-

perou para o debate político o 
epíteto circense que o atual 
presidente de câmara usou 
quando era vereador que, à 
data em sede de discussão de 
orçamento, apelidou Celso 
Ferreira de ilusionista. 

“É um orçamento ilusório e 
enganador, a câmara recebeu 
a mais em impostos de trans-
ferências 7,1 milhões de eu-
ros, enquanto o ativo baixou 
20 milhões de euros. A câmara 
está mais rica ou mais pobre? 
Está mais pobre. Houve pouco 
investimento em bens de capi-
tal. Foi tudo adiado para 2021. 
Este malabarista promete tu-
do, dá tudo a alguns e adia as 

obras para o ano de 2021 que, 
por acaso, é ano de eleições 
autárquicas”, criticou.

O social democrata acusou 
ainda Alexandre Almeida de 
enganar os paredenses quan-
to à perda de receita de IMI. “A 
descida do IMI acarretou de 
2017 para 2019 uma baixa de 
receita de 40 mil euros. Onde 
estão os dois milhões de euros 
anuais? Isto é uma falsidade 
que se vende aos paredenses”, 
argumentou.

Mais tarde, o presidente do 
PSD, Ricardo Sousa, veio a ter-
reiro, subscrever as críticas de 
Soares Carneiro às contas da 
autarquia acrescentando: 

“Ninguém gosta de dever e, por 
isso, Alexandre Almeida fez 
soar bem alto os números da 
redução da dívida: 9 milhões de 
euros. Escondeu, mais uma vez, 
na manga 7,1 milhões de euros 
de receitas inesperadas. Assim, 
mesmo sem ter feito obras as-
sinaláveis e tendo recebido di-
nheiro com o qual não contava, 
pouco reduziu à dívida.  Em su-
ma, ao longo de 2 anos, com 
perto 90 milhões de euros à 
disposição, só conseguiu redu-
zir à dívida pouco mais de 1 mi-
lhão e meio de euros, se não 
considerarmos os 7,1 milhões 
que não estavam nas suas con-
tas. Esta é uma boa gestão?”.

António Orlando  | texto

Estamos de volta 
e com energia renovada!

PAREDES
DESIGN HOTEL

Já abriu o restaurante  
com serviço de Menu Executivo

Aos Sábados ao jantar 
 e aos Domingos ao almoço  

estamos com o Serviço Buffet

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Almoço: 12h30 às 14h30
Jantar: 19h30 às 22h00

(Pedimos a todos os clientes 

que façam a sua reserva anticipadamente)

PUB
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Jorge de Sousa homenageado 
pelo NAF Vale do Sousa
TRIBUTO. Com ambição de atingir os patamares alcançados pelo árbitro de Lordelo, duas dezenas de colegas do Núcleo re-
ceberam lembranças pela promoção de categoria. 

J
orge de Sousa foi ho-
menageado pelo Nú-
cleo de Árbitros de 

Futebol do Vale do Sousa 
(NAFVS). O arbitro de fute-
bol de Lordelo, considerado 
o melhor a atuar em Portu-
gal, pendura o apito no final 
da presente temporada 
futebolística. 

A homenagem decorreu 
na Casa da Cultura de Pare-
des no passado dia 19 de ju-
nho, data em que este ano foi 
evocado o 28.º aniversário 
do NAF Vale do Sousa. A ce-
lebração, mais protocolar 
que habitual devido à pande-
mia da covid-19, além de dis-
tinguir a estrela maior do 
núcleo entregou lembranças 
a mais de 20 árbitros da As-
sociação de Futebol do Por-
to, associados do NAFVS, 
que na época 2018/2019 
f o r a m  p r o m o v i d o s  d e 
categoria.

Jorge de Sousa, que esta 
semana foi impedido de arbi-
trar o jogo do Benfica na Ma-
deira por causa de um dos 
seus auxiliares ter acusado 
teste positivo de covid-19, 
prepara-se para abandonar a 
arbitragem no final da época. 
A idade assim o obriga- fez 
45 anos no passado dia 18 de 
junho. Na próxima época é 

expetável que o lordelense 
passe a figurar no quadro ofi-
cial de videoarbitros do Con-
s e l h o  N a c i o n a l  d e 
Arbitragem.

Na qualidade de melhor 
árbitro, Jorge de Sousa diri-
giu-se aos colegas de profis-
são que agora estão a come-
çar a escalar a hierarquia da 
arbitragem: “Se quiserem 
singrar é fazer o que os ou-
tros não fazem. Ser diferen-

te. Dignifiquem-se vocês 
mesmos”, disse Jorge de Sou-
sa aos jovens árbitros. 

Há poucos árbitros
O presidente do NAFVS, 

Manuel Soares fez notar que 
“é preciso muitos mais árbi-
tros de futebol. Não temos 
árbitros suficientes", disse.

Opinião partilhada pelo 
presidente da Associação de 
Futebol do Porto (AF Porto), 

José Neves, na sua primeira 
aparição publica após suce-
der a Lourenço Pinto, referiu 

ser preciso "formar mais", 
mas também "reter árbi-
tros". Por isso, acrescentou, 

“já foram identificados al-
guns motivos que levam os 
árbitros a não continuar o 
seu percurso, sobre os quais 
vamos atuar.  Queremos 
mais, queremos melhor e 
queremos, se possível, mais 
árbitras femininas", conclui. 

O NAFVS realiza habi-
tualmente cursos de árbitros 
e que têm sempre "à volta de 
30, 40 novos árbitros e árbi-
tras". Aliás umas das promo-
ções esta época é de Sara Al-
ves promovida à categoria 
CF1. O próximo curso deve 
realizar-se no final do verão 
em Paredes. Mas a rede à ca-
ça de novos árbitros será lan-
çada nas escolas, prometen-
do organizar palestras para 
dar a conhecer o mundo da 
arbitragem aos estudantes 
cativando-os para a arbitra-
gem, explica Manuel Soares. 

Na cerimónia marcaram 
presença entre outros Car-
los Carvalho, presidente do 
Conselho de Arbitragem AF 
Porto; Bertino Miranda, re-
presentante do Conselho de 
Arbitragem da Federação 
Po r t u g u e s a  d e  Fu t e b o l 
(FPF); Luciano Gonçalves, 
presidente da Associação 
Portuguesa de Árbitros de 
Futebol (APAF), e os autar-
cas, Alexandre Almeida e 
Paulo Silva, respetivamente, 
presidente e vereador da câ-
mara de Paredes.

António Orlando  | texto
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Árbitros Promovidos
Categoria C4: André Isento, Bruno Santos, Carlos Barros, 

João Lopes, José Meireles, Luís Barros, Luís Esteves, Pedro 

Ribeiro, Pedro Cardoso, Rui Aguiar e Vítor Cardoso,

Categoria C3: Luís Pinto, José Oliveira e Diogo Sousa. E a 

C3 Avançado: Fábio Costa, Luís Azevedo, Miguel Fonseca 

e Tiago Sá.

Categoria C2: Edgar Baptista, João Carvalho, João Teixei-

ra e José Bessa. E a C2 Elite: David Silva.

Sara Alves foi a árbitra promovida à categoria CF1 e Paulo 

Nunes foi o observador promovido a C2. Já Jorge Sousa foi 

o primeiro classificado da categoria C1.

Louvor ao ex-árbitro, José Teixeira, atual motorista do USC 

Baltar que foi buscar o adversário - a tempo do jogo - quan-

do o autocarro da Associação Desportiva e Recreativa de 

São Pedro de Fins avariou a 13 km (na A41) do Complexo 

Desportivo de Paredes.
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Datas provisórias para o arranque  
do futebol distrital

A Associação de Futebol 
do Porto já definiu proviso-
riamente o Calendário de 
arranque das competições 
seniores distritais para a 
época 2020/21.  O novo pre-
sidente da AFP faz depender 
o regresso das competições 
do veredito da Direção Geral 
de Saúde. 

No mapa provisório o fu-
tebol distrital arrancará a 20 
de setembro com a Divisão 
de Elite. As competições ter-
minarão as suas provas a 20 
de junho 2021

A AF Porto definiu tam-
bém um Plano «B» de arran-

que, que contempla o arran-
que da Divisão de Elite Pró-
-Nacional a 4 de outubro e a 
25 de outubro para as res-
tantes divisões.

O formato e calendário 
das competições pode ainda 

ser objeto de alteração, por 
força da data a ser permitida 
pela DGS para a retoma de 
treinos e jogos e também do 
calendário nacional definido 
pela Federação Portuguesa 
de Futebol.

Mapa provisório 
DIVISÃO DE ELITE - 20 de setembro

DIVISÃO DE HONRA - 11 de outubro

1ª DIVISÃO - 11 de outubro

2ª DIVISÃO - 11 de outubro

Taça da AFP (1ª Eliminatória) - 4 de outubro

As competições terminarão a 20 de junho 2021.

Hóquei do Paredes disputa  
liguilha de acesso à II Divisão

Já está definido o calen-
dário das liguilhas de aces-
so à I Divisão e II Divisão de 
hóquei em patins, que se 
vão disputar nos primeiros 
dias de setembro.

O USC Paredes vai dis-
putar a fase pré-preliminar 
do acesso à 2.º Divisão na 

Zona Norte com o Hóquei 
Clube do Marco, HC Maia e 
CRPF Lavra. Apenas uma 
destas equipas vai apurar-
-se para a fase preliminar.

As partidas vão ser dis-
putadas nos dias 4, 5 e 6 de 
setembro, de sexta-feira a 
domingo.

Calendário: 
1.ª Jornada

HC Marco

USC Paredes

HC Maia

CRPF Lavra

2.ª Jornada

USC Paredes

HC Maia

CRPF Lavra

HC Marco

3.ª jornada

USC Paredes

CRPF Lavra

HC Marco

HC Maia

António Pedro Silva 
empossado para novo 
mandato no USCP
FUTEBOL. Gazela (ex-Castelo Branco) e João Abreu (ex-Gil 
Vicente), são os primeiros reforços da equipa de futebol sé-
nior unionista

A
ntónio Pedro Sil-
va reeleito no dia 
20 de junho, em 

lista única, presidente do 
USC Paredes, foi cinco dias 
depois empossado para o no-
vo mandato à frente do prin-
cipal emblema futebolístico 
do concelho.

A tomada de posse dos 
novos órgãos sociais do US-
CP, para o triénio 2020-
2023, ocorreu nas instala-
ções do clube localizadas no 
Bairro do Sonho.

O elenco de António Pe-
dro Silva fala “em novos e 
complexos desafios pela 

frente, mas com o rigor de 
sempre e a ambição renova-
da, não faltará ânimo e resi-
liência para fazer o clube 
crescer todos os dias”.

Em entrevista ao Pro-
gresso de Paredes, o líder 
unionista já tinha feito notar 
que “o futebol como o conhe-
cíamos deixou de existir, e 
tenho dúvidas que regresse. 
Vamos ter que contornar 
obstáculos ainda mais duros 
e difíceis, e por isso, vamos 
precisar de um maior apoio 
das mais diversas entidades. 
Quase que me atrevo a dizer, 
hoje mais do que nunca”, 
disse.

Sobre a preparação da 
próxima época futebolística, 

António Pedro garante que o 
USCP não está sentado à es-
pera que haja uma definição 
do modelo competitivo. “Pe-
lo contrário, estamos a pre-
parar a época com o rigor e 
ambição de sempre, para 
quando a situação ficar clari-
ficada, estarmos prontos”. 
De resto, as primeiras con-
tratações estão fechadas, no 
caso Gazela (ex-Castelo 
Branco) e João Abreu (ex-Gil 
Vicente), assinaram ambos 
contrato com o USCP.

Em relação à anterior 
época a direção unionista já 
renovou contrato com cinco 
atletas, no caso: Tó Jó, Nuno 
Martins, Ema, Madureira, 
Ismael, Henrique e Marcão.

António Orlando  | texto
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S
eguem a bom ritmo, pese 
embora ainda não haja 
informações concretas 

sobre o início da próxima época, 
as construções dos planteis das 
equipas da região. O Aliados Lor-

delo com uma equipa completa-
mente reformulada, para jogar à 
imagem do seu treinador Pedro 
Ferreira, já confirmou 18 jogado-
res. Já o Aliança Gandra, que con-
tinuará a ser orientado por Mário 

Rocha, que já apontou à subida de 
divisão, estará à espera do mo-
mento certo para fechar o plantel. 
O Rebordosa, que vai ser orienta-
do por Arlindo Gomes, tem apos-
tado sistematicamente na subida 

de divisão e esta época não será 
excepção, como comprovam as 
contratações de jogadores expe-
rientes; curiosamente vêm qua-
tro de uma equipa que subiu (Sal-
gueiros) e dois da divisão superior 

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

GR: Luís Monteiro (Ermesinde), Rui Leal, 
Gouveia. DEF: Rui Alves (Barrosas), Cel-
so Sousa (Vila Caiz), Chiquinho. MÉD: 
Carlão (Alpendorada), Hugo Costa 
(Aliança Gandra), Diogo Preto (FC Foz), 
Ricardo Fernandes (Ermesinde). AVA: 
Pedrinho (FC Foz), Fonseca (Freamunde), 
Diogo Brandão (Aliança Gandra), Gilmar 
(Vila Caiz), Ivan Labrado.

GR: Luís Barros (Águias Eiriz). DEF: Rafa 
(Lixa), Diogo Guimarães, Rui Miguel, Hu-
go Silva (Aliança Gandra), Carlos Nunes. 
MÉD: Ratinho (Vilarinho), Edu Santos 
(Freamunde). AVA: Rafinha, Carlos Fer-
reira, Migas (Freamunde), Danilo 
Castro.

GR: Rui Saraiva, Francisco Miranda (Frea-
munde). DEF: Fanôco (Cinfães), Matheus 
Carioca (GD Resende). MÉD: Carlos Al-
berto. AVA: Kainã (Sobrado), Mirandinha 
(Amarante), Maomé (Vila Caiz).

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

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

GR: Gonçalo Sousa, Paulo Freitas. DEF: 
Bruno Matos, Flecha, Hugo Pereira, Gus-
tavo. MÉD: Vasco Saraiva, João António, 
Francisco Duarte. AVA: Edmilson, Paulo 
Jorge, Mbala, Luís Ferreira, Serrinha.

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

BARROSAS

Tr: Tonanha 
(Rebordosa)

VILA MEÃ

Tr: Zamorano

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

GR: Fábio Rodrigues, Chiquinho. DEF: 
Perry, Tété, Jorge Silva, Fábio Vieira. 
MÉD: Rui Monteiro, Rui Pedro, João 
Paulo, Messi, Nuno Moreira. AVA: Ávila, 
Paulinho, Rui Costa, Ruben Cunha, Kor-
ta, João Rafael, Davide Bessa.

DEF: Hugo Baldaia, Ibraima Sissé, Gus-
tavo, Cleony Teixeira. MÉD: Bruno Plá-
cido, Lamine Embaló, Agostinho. AVA: 
Paulinho, Alex Alcântara, Ivandro, José 
Polo, António Santos, Djô Djô, Ansel-
mo, Rooney.

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

DEF: Ricardo Costa

MÉD: Pedro Monteiro, Andres Freitez, 
Allan.

GR: Flávio Brandão (Lixa). DEF: Pepe 
(Marco 09), Marcelo, Edgar Teixeira 
(Rebordosa), Nani (Lixa). MÉD: Cenou-
ra (Alfenense), Luís Miguel (Alfenense). 
AVA: Sérgio Cardoso (Tirsense), Kenny 
Valinhas.

DEF: João Moreira (Aliados Lordelo), Pe-
dro Batista (Lixa), David Mendes (Rai-
monda). MÉD: Carlão Leal (Aliados Lor-
delo), Jorginho (Joane).

GR: João Cunha (Vila Caiz). DEF: José 
Sousa (S. Lourenço Douro), Pedro Melo 
(S. Lourenço Douro).

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

GR: Tiago Rocha. DEF: Seixas. MÉD: Alex 
Porto, Mica, Vítor Hugo. AVA:  Rui 
Parreco.

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousense), Car-
los Ribeiro (Maia Lidador), Fábio Carvalho 
(Valadares Gaia). DEF: João Moreira (Barro-
sas), Hugo Soares (Vila FC). MÉD: Artur Pa-
checo (Lousada), André Silva (juniores Aliados 
Lordelo), Carlão Leal (Barrosas), João Dias 
(Sobrado). AVA: Nordine (Mirandela), Rui Sil-
va (Grijó), Duarte Oliveira (Vilarinho), Ansu-
mane (SC Rio Tinto).

GR: João Mendes (Nun’Álvares). DEF: 
Tiago Silva (Amarante), Dani (Ama-
rante), Edgar Teixeira (Aliança Gan-
dra), Pepe (Salgueiros), José Vilaça 
(Salgueiros). MÉD: Luís Gonçalves 
(Salgueiros). AVA: Martins (Vilari-
nho), Vítor Andrade (Salgueiros).

ALIADOS 
LORDELO

Tr: Pedro Ferreira

REBORDOSA

Tr: Arlindo Gomes
(Vila Meã)

MARCO 09

Tr: José Oliveira

SAÍDAS DÚVIDAS PERMANÊNCIAS

Informações confirmadas pelos canais oficiais dos Clubes

CONTRATAÇÕES
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A LORD RECOMENDA

LIVRO:
TODAS AS PALAVRAS - POESIA REUNIDA 
(1974-2011)
AUTOR: MANUEL ANTÓNIO PINA

Corria o ano de 2001 quando a Assírio & Alvim publicou a pri-
meira edição da Poesia Reunida de Manuel António Pina. Pouco 
depois escrevia Eduardo Prado Coelho no Público: “Talvez agora, 
no momento em que se publica a Poesia Reunida de Manuel Antó-
nio Pina, estejamos em condições de poder afirmar que nos encon-
tramos perante um dos grandes nomes da poesia portuguesa 
atual. Uma extrema delicadeza pessoal, uma discrição obsessiva, 
uma cultura ziguezagueante e desconcertante, mas sempre subtil 
e envolvente, um sentido profundo da complexidade da literatura, 
e também, sobretudo, da complexidade da vida, têm talvez impe-
dido a descoberta plena e mediática deste jornalista e homem de 
letras também voltado para os jogos mais leves e embaladores da 
literatura infantil. Contudo, torna-se imperioso dizê-lo agora: este 
tom deliberadamente menor sustenta uma obra maior da literatu-
ra portuguesa”. 

A edição que agora se apresenta, numa belíssima edição enca-
dernada e substancialmente ampliada, inclui todo o trabalho poé-
tico do autor de 1974 a 2011.

B
eatriz Meireles, apre-
sentou, no dia 29 de 
junho, o seu novo ro-

mance "O Visconde das Camé-
lias Carmesins", na Casa da Tor-
re, em Sobrosa.

Neste segundo romance, a 
atual vereadora da Cultura, 
aborda "a coexistência dos amo-
res e desamores, a riqueza e a 
pobreza do século XIX, numa 
perspetiva de escrita através do 
olhar feminino e quase impres-
sionista à realidade dos brasilei-
ros de Torna-Viagem", basean-
do-se em factos históricos e re-
latos populares.

Na apresentação do seu se-
gundo livro, Beatriz Meireles 
contou com a presença da famí-
lia, amigos e colegas de trabalho 
como o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, à cabeça e 
autarcas de freguesia.

O primeiro livro de Beatriz 
Meireles "Depois da Morte (um 

amendoal em flor)" foi publica-
do em 2019.

A autarca das letras
Beatriz Meireles é licenciada 

e mestre em Direito,  tendo 
e x e r c i d o  a  a d v o c a c i a  e m 
Paredes.

Desde 2017 é Vereadora dos 
Pelouros da Ação Social, Cultu-
ra e Turismo na Câmara Munici-

pal de Paredes, funções que lhe 
permitem coordenar a Revista 
Cultural do Município de Pare-
des – Orpheu Paredes e o Café 
Literário, entre outros projetos 
culturais.

Escreveu algumas crónicas e 
contos para jornais locais.

Em 2019 publicou a sua pri-
meira novela – "Depois da Mor-
te (um amendoal em flor)".

Beatriz Meireles  
lançou novo livro
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No seguimento da apro-
vação de uma candidatura 
ao programa do IPDJ "Vo-
luntariado Jovem para Na-
tureza e Floresta", a Junta 
de Freguesia de Baltar está 
a necessitar de jovens, resi-
dentes em Portugal, com as 
idades compreendidas en-
tre os 18 e os 30 anos inclu-
sive a que se podem candi-
datar ao "Programa Volun-

t a r i a d o  J o v e m  p a r a  a 
Natureza e Florestas" . Esta 
iniciativa visa promover 
práticas de voluntariado 
juvenil no âmbito da pre-
servação da natureza, flo-
restas e respetivos ecossis-
temas, através da sensibili-
z a ç ã o  d a s  p o p u l a ç õ e s  
em geral, bem como da pre-
venção contra os incêndios 
florestais e outras catás-
t r o f e s  c o m  i m p a c t o  
ambiental. Os jovens aufe-
r e m  u m  v a l o r  d i á r i o  d e 
102,00€ e os interessados 
poderão inscrever-se em:  
https://programas.juventu-
de.gov.pt/florestas/proje-
tos/detalhe/1175.

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, acom-
panhado do Presidente da 
Junta de Freguesia de Re-
carei, Belmiro Sousa, par-
ticipou hoje, em Penacova, 
na apresentação do proje-
to-piloto "Não brinques 
com o fogo". A iniciativa, 
presidida pela Ministra da 
Cultura, resulta de uma 
parceria entre a Agência 
para a Gestão Integrada 
de Fogos Rurais (AGIF) e o 
Ministério da Cultura, por 
intermédio das Direções 

Regionais de Cultura, para 
desenvolver um conjunto 
de ações culturais e artísti-
cas nos territórios.

No Concelho de Pare-
des serão desenvolvidos 
projetos culturais  em 
Aguiar de Sousa e Recarei.

O objetivo das iniciati-
vas culturais é que "contri-
buam para a mudança de 
atitudes e comportamen-
tos das comunidades atra-
vés da sensibilização das 
populações para a valori-
zação e proteção do seu 
território".

    BALTAR

Programa Voluntariado  
Jovem de Proteção das Florestas

    AGUIAR DE SOUSA E RECAREI 

Apresentação do  
projeto-piloto 
"Não brinques com o fogo"
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

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

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

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

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

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

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

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

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

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

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

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

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

O s  e n c a r r e g a d o s  d e 
educação que necessitem 
dos serviços da responsabi-
lidade da Câmara Munici-
pal, tais como transportes, 
refeições, subsídios, etc, 
deverão efetuar a sua ins-
crição no portal da Educa-

ção de Paredes. Se existi-
rem dificuldades, quer na 
inscrição, quer na obtenção 
de determinados documen-
tos, a junta poderá ajudar 
pontualmente a ultrapas-
s a r  d e t e r m i n a d o s 
obstáculos. 

O Portal da Educação é 
uma ferramenta que vai es-
tar ao dispor e aproximar a 
comunidade educativa. A 
partir deste Portal podemos 
encontrar notícias da área da 
educação, informações úteis 
aos encarregados de educa-

ção, para além de permitir a 
inscrição nos diversos servi-
ços disponibilizados pelo 
Município aos alunos/crian-
ças. É também um canal de 
comunicação e partilha de 
informação com as escolas e 
a comunidade envolvente.

O Foral de Baltar foi pas-
sado pelo Rei D. Manuel a 11 
de junho de 1515. A exemplo 
dos outros forais manueli-
nos, a preparação do docu-
mento foi precedida de uma 
inquirição local e está docu-
mentada em acta e guardada 
na Torre do Tombo. O foral 
datado de Junho de 1515, 
tudo leva a crer que a sua 

preparação, através das in-
quirições ter-se-à realizado 
no ano anterior. O documen-
to regista a presença de juiz, 
de vereador do concelho, al-
guns homens da câmara e do 
tabelião, que terão subscrito 
o documento e validado toda 
a informação que permitiu a 
emissão do Foral. Já na pre-
sença real terá sido aprova-

do por altos signatários liga-
dos a D. Manuel, isto é pelo 
Dr. Rui Boto, chanceler do rei 
e pelo Dr. Rui da Grã, desem-
bargador dos forais que lhe 
puseram o visto e a rubrica, 
respectivamente. O Conce-
lho de Paredes não seria o 
que é hoje, se Baltar não fos-
se tão importante a ponto de 
merecer um foral há 505 

anos. Os Forais representa-
vam a necessidade de orga-
nizar, colocar ordem num 
território, que merecesse 
distinção”. Baltar é conside-
rado o centro geodésico do 
concelho, não só pela sua 
geografia, mas porque sem-
pre foi um centro político e 
de influência dos destinos do 
concelho.

No passado dia 9 de Ju-
nho decorreram 21 anos 
desde que faleceu Daniel Fa-
ria.  «Guarda a manhã/tudo 
mais se pode tresmalhar» 
era  a forma de Daniel Faria 
estar na vida. Natural de Bal-
tar, foi para o seminário aos 

12 anos. Tirou teologia e li-
cenciou-se em estudos por-
tugueses. Entrou como novi-
ço no Mosteiro de Singever-
ga. Lia Herberto Hélder, Ruy 
Belo, Sophia, Rilke, Borges, 
Luísa Neto Jorge e Cecília 
Meireles, entre outros. Lia e 

escrevia para «explicar o ine-
xplicável». Se não tivesse 
perdido uma disquete com 
poemas, não teria publicado 
Homens que São como Luga-
res mal Situados e Explica-
ções das Árvores e de Ou-
tros Animais (Fundação Ma-

n u e l  Le ã o) .  «Tra z e r  u m 
poema à superfície é uma 
experiência» e um exercício 
de obediência, dizia o malo-
grado poeta que faleceu com 
apenas 28 anos. Hoje é con-
siderado um dos maiores 
poetas lusos de sempre.

Junta de Freguesia de Baltar  
ao dispor dos Encarregados de Educação

Foral de Baltar foi atribuído há 505 anos

Daniel Faria (10 de Abril de 1971 - 9 de Junho de 1999)

Hoje foi dia de entrega 
de máscaras a uma institui-
ção que também carece de 
ajuda e apoio: a Delegação 
dos Veteranos de Guerra 
da região do Vale do Sousa. 
Esta recebe ex-combaten-
tes e respetivas famílias, 
dando-lhes apoio psicoló-
gico, administrativo e mé-
dico. São pessoas muito 
frágeis, física e psicologica-
mente, e com inúmeras di-
ficuldades. Esta Associa-
ção tem feito um trabalho 
fantástico para ajudar es-
tes homens a quem lhes foi 
“roubada” a juventude, dei-

xando-lhes mazelas irre-
versíveis. Mensalmente, 
uma pequena equipa de 
voluntários trabalha para 
dar resposta cabal a todas 
as exigências solicitadas. 
Parabéns, Associação Por-
tuguesa dos Veteranos de 
Guerra - Delegação do Vale 
do Sousa.

A Direção da Delega-
ção da A.P.V.G do Vale do 
Sousa agradece o contri-
buto do Clube Soroptimist 
Lisboa Caravela.

    BITARÃES 

Clube Soroptimist 
Lisboa Caravela

ANTÓNIO  
OLIVEIRA
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O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, assinalou 
no dia 20 de junho, dia de ani-
versário da cidade de Rebor-
dosa o lançamento da obra 
do Equipamento de Apoio ao 
Parque Urbano da freguesia. 

No início da construção do 
novo bar de apoio ao parque, 
o autarca contou com a pre-
sença do Vice-Presidente, 
Francisco Leal, do Vereador 
Elias Barros, do executivo da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa e da Presidente da As-

sembleia e da direção do Clu-
be da Petanca. Este novo 
equipamento, na cidade de 
Rebordosa, investimento a 
cargo do Município de Pare-

des, além do bar terá instala-
ções sanitárias de apoio ao 
parque e reservará também 
um espaço para a associação 
local Clube da Petanca.

Lançada primeira pedra para 
construção de equipamento 
de apoio ao parque urbano 
de Rebordosa

Ontem, depois do jantar, 
estive a mexer no fundo das 
gavetas, porque, de um mo-
mento para o outro, a sauda-
de invadiu o meu pensamen-
to. Por isso encontrei esta 
foto, que, para mim, é uma 
relíquia. 

A relíquia, que foi tirada 
pela minha mãe, retrata o 
primeiro peixe que pesquei 
no rio da minha cidade, no rio 
que, durante o Verão, eu na-
dava até ficar com os dedos 
das mãos como o rosto dos 

velhos.  Se eu hoje tivesse a 
idade que tinha na foto, não 
conseguiria sentir o prazer 
de ter a cana aos tropeções, 
de ver o sorriso da minha 
mãe, de ouvir o meu pai a di-
zer-me, “Levanta a cana. 
Agarra no peixe”, porque o 
cheiro nauseabundo assassi-
nou o sorriso da pequenada, 
assassinou os beijos na pon-
te romana e abrigou a quem 
vive perto do rio a pedir a Ele 
um dia melhor.  Não sei se es-
se dia chegará. Mas eu gosta-
va que chegasse. Eu gostava 
que fosse tudo como dantes, 
tudo, pois eu gostava de vol-
tar a pescar no rio da minha 
cidade, eu gostava de tirar 
um retrato a um menino com 
um peixe na mão. 

    LORDELO 

Eu gostava de voltar ao rio

SÍLVIO  
SILVA

Uma viatura ligeira ardeu 
na auto estrada A4 no senti-
do Baltar - Paredes.

O incidente ocorreu no 
dia 21 de junho no sentido 

Porto-Paredes. Os Bombei-
ros Voluntários de Baltar 
acorreram com 10 operacio-
nais e três viaturas. Não hou-
ve feridos.

Para assinalar as Fes-
tas da Cidade e do Con-
celho de Paredes, em 
Honra do Divino Salva-
dor, o Município de Pa-
redes organiza uma ex-
posição de rua dos San-
tos Padroeiros de todo o 
Concelho, através da 
instalação de fotogra-
fias que, percorrendo 
toda a Avenida da Repú-
blica, dá a conhecer, ou a 
rever, as imagens reli-
giosas. As imagens se-

rão acompanhadas por 
versos do Monsenhor 
Moreira das Neves, pu-
blicadas no Cancioneiro 
do Concelho de Pare-
des – Terra Verde, maio 
de 1971. A exposição 
estará patente de 17 a 
3 1  d e  j u l h o ,  e  p a r a 
quem não tiver oportu-
nidade da visita ao ar li-
vre, as fotografias pode-
rão também ser aprecia-
das online no site do 
Município.

    MOURIZ

Carro ardeu na A4  
no sentido Baltar-Paredes 

    PAREDES

Festas da Cidade e do 
Concelho assinaladas 
com exposição de rua 
dos Santos Padroeiros 

O pequeno Rui Mário 
recebeu no dia 21 de junho, 
uma cadeira de rodas elé-
trica numa dádiva da em-
presa Máquinas São Mar-
cos em parceria com o Mo-
to Clube de Rebordosa. 
Tratou-se de uma iniciativa 
solidária liderada pelo Mo-
to Clube que decidiu ajudar 

um menino de três anos, 
natural de S. Félix da Mari-
nha, Gaia, que sofre de pa-
ralisia cerebral.  

Além da cadeira de ro-
das foi também doado aos 
pais da criança o apuro de 
uma angariação de fundos 

levada a cabo pelos mo-
tards. O dinheiro será para 
custear as despesas em te-
rapias do pequeno Rui.

“Não é pelo facto de 
neste tempo de pandemia 
as motos estarem paradas 
e os capacetes guardados 
que deixamos de cumprir o 
nosso papel social. Neste 
tempo de acrescidas difi-
culdades e enormes incer-
tezas, uma vez mais, o sen-
timento solidário falou 
mais alto, apoiando o Rui 
Mário”, explica fonte do 
Moto Clube de Rebordosa.

    REBORDOSA

Oferta de cadeira de rodas  
a menino com paralisia cerebral 
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A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

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

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

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

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

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

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

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

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

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

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

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

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

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

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

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

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

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

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

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

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

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

A efeméride ficou mar-

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

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

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

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

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

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

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

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz
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Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princí-

pios orientadores da informação livre, 

rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores represen-

tativos do concelho de Paredes em 

áreas tão diversas como a política, a 

economia, a empresarial, a religiosa, a 

desportiva, a social e do seu patrimó-

nio cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para 

todos os cidadãos, independente-

mente da cor, raça, género, convic-

ções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, 

assegurando a dignidade das pessoas 

e das instituições e a sua privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

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

A
nteriormente referi e analisei 
com alguma profundidade 
duas mentiras amplamente 

disseminadas nos média sobre a epide-
mia COVID 19, a saber: 1) o vírus era 
totalmente desconhecido e portanto 
imprevisível nas suas consequências e 
2) estaríamos todos no mesmo barco, 
pois o vírus interferiria igualmente na 
vida de todos. 
Importa referir e desmistificar outras 
mentiras. 
Assume-se por vezes levianamente que 
não houve erros neste período de emer-
gência, e que tudo terá funcionado per-
feita e harmoniosamente no que diz res-
peito à assistência na saúde. Nada é mais 
errado. É tempo de analisar com sentido 
crítico disfunções surgidas, pois temos 
de partir da avaliação da experiência an-
terior para medidas corretivas. E desde 
agora. Infelizmente este período de tem-
po fortaleceu em alguns a sobranceria do 
exercício do poder, e a sua impunidade, 
em vez de provar a sua competência. 
Os dirigentes locais da saúde foram 
surpreendidos pelas decisões iniciais 
da tutela e tardaram a adaptar-se a um 
novo ciclo que envolvia aspetos tão di-
versos como medidas de higienização, 
equipamentos de protecção individual, 
horários de trabalho, equipas próprias 
de atendimento a suspeitos, locais de 
atendimento, teleconsultas. A missão 
era exigente. Não funcionou muitas ve-
zes a hierarquia estabelecida, com al-
guns chefes intermédios “desapareci-
dos em combate”, com respostas úteis 
centradas em voluntarismos indivi-
duais e com risco de um desgaste rápi-
do que felizmente não aconteceu. 
Trabalhou-se em casa aos fins de semana, 
usando o telefone e uma complexa plata-
forma informática de registo e avaliação 
dos casos suspeitos e positivos (e essas 
horas extras e incómodas, embora pro-
metidas, não foram pagas). Foram mobi-
lizados todos os profissionais de saúde 
existentes (falo especificamente dos Cui-
dados de Saúde Primários), quer médicos 
(incluindo os Internos), enfermeiros, as-
sistentes administrativos e operacionais, 
profissionais de segurança, num esforço 
louvável e extraordinário. 
A instabilidade reinou. Tomando como 

exemplo o local de trabalho: um dia foi 
uma tenda de campanha dos bombei-
ros, mais tarde era uma sala para espe-
cifica num sítio exterior, depois era uma 
sala para suspeitos no interior, depois 
era uma sala para Agudos, e uma tenda 
para suspeitos em Paredes, num ciclo 
adaptativo difícil. 
Mesmo agora, na fase do “planalto de-
crescente” (?) constata-se a mesma in-
definição. Pretende-se (?) o regresso à 
“normalidade”, independentemente do 
que isso signifique para todos e cada 
um. Há várias versões, várias opiniões, 
sobre acesso e assistência e dou como 
exemplo o significado de um “doente 
com febre”. Adiaram-se e adiam-se in-
tervenções cirúrgicas, consultas, meios 
complementares de diagnóstico e tra-
tamento, numa lógica inaceitável e trá-
gica de espera de um tratamento eficaz 
ou de uma vacina igualmente eficaz. 
Aposta-se na consulta telefónica, que só 
muito limitadamente responde às neces-
sidades reais dos utentes. Falo da consul-
ta, não de um esclarecimento ou uma 
prescrição. As centrais telefónicas são 
insuficientes e a função de operador de 
call center atribuído a médicos, enfer-
meiros e administrativos esgota-se rapi-
damente com o dia a dia. Lamentavel-
mente há quem pretenda analisar resul-
tados de desempenho global, eficácia e 
eficiência como se tudo fosse normal. 
Sim, houve erros, disfunções, incompe-
tências. Sim, não foram assegurados por 
longo tempo direitos dos utentes, as suas 
necessidades reais, respostas a proble-
mas. Sim, mesmo agora, não são discuti-
dos e assumidos critérios clínicos, práti-
cas baseadas na medicina de evidência. 
Sim, não são reconhecidos direitos dos 
profissionais, como o de participação e 
de expressão, o direito ao descanso, à dú-
vida, antes já estamos infelizmente no 
terreno da pressão psicológica.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
uma altura em que a perigosa lei 
de segurança nacional da China 
para Hong Kong pode ser aprova-

da, a Amnistia Internacional alerta para os 
riscos de detenções arbitrárias e julgamen-
tos injustos, a menos que a legislação seja 
acompanhada de medidas que garantam a 
proteção dos direitos humanos.
“Hong Kong está à beira de um futuro in-
certo e inquietante, com as liberdades 
ameaçadas pela  lei  de segurança 
nacional”.
Joshua Rosenzweig, chefe da equipa para a 
China da Amnistia Internacional.
As autoridades chinesas devem votar o di-
ploma na sessão extraordinária do Comité 
Permanente da Assembleia Popular Nacio-
nal – que começou ontem e decorre até ama-
nhã, dia 30 de junho. Ainda assim, não são 
conhecidos todos os detalhes da nova lei.
“Hong Kong está à beira de um futuro in-
certo e inquietante, com as liberdades 
ameaçadas pela lei de segurança nacional 
que poderá anular a legislação que, atual-
mente, protege os habitantes da cidade 
dos piores excessos da repressão patroci-
nada pelo Estado”, aponta o chefe da equi-

pa para a China da Amnistia Internacional, 
Joshua Rosenzweig.
“O governo chinês deve abandonar os pla-
nos para aprovar a lei de segurança nacio-
nal de Hong Kong, a não ser que possa ga-
rantir que a legislação está em conformida-
de, a todos os níveis, com os direitos 
humanos”.
De acordo com a lei de segurança nacional, 
todos os indivíduos, instituições e organiza-
ções podem ser proibidos de “se envolve-
rem em atividades que ponham em risco a 
segurança nacional”. O Comité Permanen-
te da Assembleia Popular Nacional Popular 
está pronto a adotar a legislação na atual 
sessão, sem qualquer consulta pública.
“As autoridades de Hong Kong já estão a 
instrumentalizar a lei local contra muitos 
dos seus cidadãos. Uma agência secreta de 
segurança nacional cria apenas mais ferra-
mentas para reprimir  os  direitos 
humanos”.
Além de uma série de preocupações de di-
reitos humanos, a Amnistia Internacional 
nota que o governo central de Pequim e o 
governo de Hong Kong podem criar uma 
agência de segurança nacional na região 
administrativa especial. Na China Conti-
nental, estes serviços monitorizam, perse-
guem, intimidam e detêm secretamente, 
de forma sistemática, defensores de direi-
tos humanos e dissidentes, existindo mui-
tas indicações de tortura e outros maus-
-tratos. Sem garantias explícitas na lei de 
que as agências e o seu pessoal estarão 

Direitos Humanos

E
stá para 2021 a renovação das 
Laranjeiras.
Está para 2021 o estacionamen-

to da antiga ETAR de Paredes.
E s t á  p a ra  2 0 2 1  o  a c o r d o  c o m  a 
BeWater.
Está para 2021 o Saneamento do Sul do 
concelho de Paredes.
Está para 2021 o arranque da ETAR de 
Arreigada.
Está para 2021 Lordelo com o Rio Fer-
reira sem esgoto a céu aberto.
Está para 2021 a nova instalação de 
apoio no Parque de Rebordosa.
Está para 2021 a resolução dos prazos 

e  d a s  d í v i d a s  a  f o r n e c e d o r e s 
municipais.
Está para 2021 o pagamento do IMI 
mais baixo a desembolsar pelos pare-
denses (progressivamente… deve ser 
só no final do ano...(!)).
Está para 2021 o dinheiro e as obras 
dos presidentes de junta que estavam 
guardados na Câmara. 

Vamos ter um grande 2021! Com 
certeza!

Esperemos que esse ano que aí vem te-
nha mais dias do que este de 2020 que 
está a correr cheio de surpresas. Pare-
ce-me que só com mais dias vai ser pos-
sível abarcar todas as promessas e a 
pressa com que vêm sendo feitas.
Para dar um pouco de luz a esta temáti-
ca vou parafrasear um sociólogo ale-
mão Max Weber que distinguia o mun-
do privado do mundo público-político 
através de dois conceitos: a ética da 
convicção e a ética da responsabilida-

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

É mesmo para 2021?

mariocamilomota@gmail.com
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Direitos Humanos
vinculados às responsabilidades existen-
tes do governo de Hong Kong, de respeitar 
e proteger os direitos humanos, pode ser 
difícil – senão impossível – responsabilizá-
-los por violações de direitos humanos.
“As autoridades de Hong Kong já estão a 
instrumentalizar a lei local contra muitos 

dos seus cidadãos. Uma agência secreta de 
segurança nacional cria apenas mais ferra-
mentas para reprimir os direitos humanos 
e mais riscos de transformar a cidade num 
e s t a d o  p o l i c i a l ”,  a f i r m a  J o s h u a 
Rosenzweig.
(AMNISTIA INTERNACIONAL)

É mesmo para 2021?
de. Na primeira, aquela mais pessoal, 
da vida privada baseia-se numa escala 
de valores (religiosos, culturais, etc.) 
adquiridos no meio e educação e in-
fluencia as ações dos indivíduos, en-
quanto a ética da responsabilidade 
concentra-se nos resultados e conse-
quências das ações — como é próprio 
do mundo político. Ora com isto, nada 
melhor do que planear e preparar para 
que a execução apresente o menor nú-
mero de erros possível, e parece que a 
autarquia de Paredes assim fez para 
2021!
Não obstante estarmos à espera dos 
45 mil milhões de euros de investimen-
tos de Bruxelas em Portugal no próxi-
mo ano de 2021 (isso virá via PRODER, 
LIFE ou outros programas de financia-
mento), e ainda de já não restarem dú-
vidas de que são necessárias mudan-
ças urgentes para encontrarmos, em 
Paredes e não só, formas de vida sau-
dáveis, menos aceleradas, menos con-
sumistas, mais humanizadas, é certo 

que “Roma e Pavia não se fizeram num 
dia”!
Quero com isto dizer que não há dúvi-
das das necessidades de resolver pro-
blemas, planear novos projetos e sobre-
tudo colocar as mãos à obra (que é coisa 
que tem faltado...). Mas atirar para um 
único ano toda as soluções previstas pa-
ra o concelho de Paredes é deixar na 
cabeça do povo o sentimento comum 
associado à política que de as “promes-
sas leva-as o vento”, de que a responsa-
bilidade de quem promete tem um no-
me que não traduz a ética da responsa-
bilidade e sobretudo...que não é para 
cumprir!
Não tenho dúvidas que nos próximos 
tempos irá aparecer muita gente a pedir 
a verdade. A verdade dos números, dos 
planos e dos resultados. A quem exigiu a 
verdade no passado, só poderá ter como 
convicção a firme a imposição da verda-
de no presente. 
Espera aí!?!, não será 2021 ano de 
eleições?

VALONGO  /  BALTAR
Telm.: 917 457 007

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

E
screvo este artigo naquele 
que seria o primeiro dia do 
Torneio Paredes Handeball 

Cup 2020(1 de julho), mas infeliz-
mente a pandemia não nos permi-
tiu viver a festa e a emoção do 
maior campeonato de Andebol que 
se realiza em Portugal.
Foram muitos os eventos que vi-
mos serem cancelados, mas este 
confesso que deixa uma saudade 
especial, não só pela energia pro-
porcionada pelos jogos de Ande-
bol, mas principalmente pela ale-
gria e colorido que as equipas da-
vam ao Concelho.
Os números falam por si, antes do 
surto do Covid-19 tínhamos já 237 
equipas que se encontravam inscri-
tas para a edição 2020 e que certa-
mente iriam fazer mais uma edição 
de sonho, aproveito para a todos 
enviar um agradecimento especial 
pelo vosso carinho e confiança. 

Aproveito também para agradecer 
às equipas de Paredes e a ASEP to-
do o apoio que deram para a organi-
zação do torneio, e que continua-
rão a dar no futuro.
A modalidade cresceu desde o pri-
meiro evento, novas equipes surgi-
ram, o número de atletas aumen-
tou e por tudo isto valeu a aposta 
feita no torneio.
Para 2021, esperamos ter reunidas 
as condições para uma nova edição, 
uma edição especial, pois vamos ter 
condições melhores condições pa-
ra receber os atletas, estou certo 
que o novo pavilhão vai ficar na me-
mória dos atletas e dos seus 
familiares.
A modalidade ganhou igualmente 
um novo protagonismo a nível na-
cional, a participação e as exibições 
da seleção nacional de Andebol, 
conquistando o brilhante 6°Lugar, 
permitiram um reencontro dos 
Portugueses com a modalidade, e 
certamente a curiosidade à volta 
do torneio iria aumentar fruto do 
excelente momento do Andebol 
nacional. Mais do que lamentar, 
resta esperar e trabalhar para que a 
edição de 2021 seja ainda mais me-
morável para todos.

A festa do Andebol  
começava hoje
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FALECEU

FERNANDO AUGUSTO 
FERNANDES PINTO
Faleceu no dia 29 de junho com 59 anos. 
Era natural de Vila Verde-Alijó e residente  
na Rua Santa Tecla, nº. 426, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Casimira da Conceição Gomes de Andrade.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 5 de julho, às 8 horas na Capela de S. 
José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA MANUELA 
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 17 de junho com 57 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Av. Central de Reiros, nº. 1070, 1º esq. Vandoma,  
Paredes. Era divorciada.

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

MARIA AUGUSTA 
MOREIRA DE  
SOUSA PACHECO
Faleceu no dia 23 de junho com 75 anos. 

Era natural de Gondalães-Paredes e residente na Calçada  
de Santo António, nº. 30. Duas Igrejas, Paredes. Era casada com 
António Dias Machado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

JOSÉ DE ARAÚJO
Faleceu no dia 1 de julho com 93 anos.  
Era natural de Abade de Neiva- Barcelos  
e residente na Av. Barão Lourenço Martins, 
nº. 524, Cete, Paredes. Era casado com  

Maria Sofia da Silva Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, terça-feira, dia 7 de julho, às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

NATALINA DE SOUSA
Faleceu no dia 29 de junho com 83 anos.  

Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua da Colónia, nº.124, Mouriz,Paredes.  

Era viúva de Bernardino Sousa Monteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 24 de junho com 91anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Rua Professor Alberto Rangel, nº. 224, Rebordosa, Paredes. 
Era viúvo de Hermínia dos Santos Queirós.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

REBORDOSA/ PAREDES

FALECEU

IDALINA ALMERINDA
Faleceu no dia 13 de junho com 92 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de Arnaldo de Oliveira Coelho.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
MOREIRA FREIRE
Faleceu no dia 22 de junho com 75 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Maria Emília Correia de Sousa Freire.

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

JOSÉ ANTÓNIO 
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 19 de junho com 50 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Elisabete Maria Brandão Barbosa.

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
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FALECEU

REINALDO TEIXEIRA MOREIRA
Faleceu no dia 29 de junho com 88 anos. Era natural de Castelões de Cepeda 
- Paredes e residente na Rua Escritor Daniel Faria, nº. 18, Paredes.  
Era viúvo de Irene Moreira de Sousa.

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 cometi-
da. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, sábado, dia 4 de julho, às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

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

PAREDES

FALECEU

VIRGÍNIA RIBEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 21 de junho com 81 anos. Era natural de Lordelo-Paredes  
e residente na Rua Ribeiro da Silva, nº. 90, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Américo Leal Moreira.

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

A FAMÍLIA
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

CARTÓRIO NOTARIAL
(Lic. ANA LUISA DA COSTA RODRIGUES FERREIRA)

(Praça das Pocinhas, 51, r/c, Lousada)

JUSTIFICAÇÃO

Certifico, narrativamente, para fins de publicação que por escritura lavrada em 

18/06/2020 , no livro de notas para escrituras diversas deste Cartório Notarial número 

72-A, de folhas 23 a folhas 26,a) MARIA JOSÉ MOREIRA MARQUES, NIF 190.887.575, 

(CC nº 08058381 emitido pela República Portuguesa com validade até 09/04/2022), 

viúva, natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, residente na Rua das 

Flores, nº 100, freguesia de Vandoma, concelho de Paredes, b) CATARINA ALEXAN-

DRA MARQUES MOREIRA, NIF 233.097.708, (CC nº 12305264 emitido pela Repúbli-

ca Portuguesa com validade até 28/10/2029), solteira, maior, natural da freguesia de 

Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Rua Nossa Senhora da Con-

ceição, nº 30, freguesia de Gandra, concelho de Paredes (4585-125), c) ADÃO JOSÉ 

MARQUES MOREIRA, NIF 221.527.230, natural da freguesia de Castelões de Cepeda, 

concelho de Paredes, casado com Patrícia Manuela Moreira das Neves, sob o regime da 

comunhão de adquiridos, residente na Travessa da Cavada, nº 72, freguesia de Rebor-

dosa, concelho de Paredes ( 4585-120), Que, com exclusão de outrem, a herança de 

Zeferino Dias Moreira, de quem as primeiras outorgantes identificadas nas alíneas a) e 

b) e o representado da primeira outorgante identificado na alínea c) são os únicos her-

deiros, é dona e legítima possuidora do seguinte prédio: 

RÚSTICO – composto de terreno a mato, sito no antigo lugar de Cavada, atualmente 

Travessa das Cavadas, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, com a área de 

três mil e treze metros quadrados, a confrontar do norte com Luciano Bento da Cruz ( 

herdeiros ) e caminho de servidão, sul com Travessa da Cavada, nascente com Zeferino 

Dias Moreira ( herdeiros) e do poente com Gil Fernando Moreira Marques, omisso na 

atual matriz rústica, desconhecendo-se a proveniência do mesmo.

Que o identificado prédio veio à posse do autor da herança e da primeira outorgante 

identificada na alínea a), por doação meramente verbal feita por Deolinda Dias Almei-

da, no estado de viúva, ocorrida no mês de setembro do ano de mil novecentos e noven-

ta e dois, nunca reduzida no competente título formal.

Mas que, a partir desse momento, sempre o autor da herança e agora os seus suces-

sores estiveram na posse e fruição do prédio adquirido e mantida sem qualquer oposi-

ção ou ocultação, ou seja, de modo a poderem ser conhecidas por quem tivesse interes-

se em contrariá-las.

Que tal posse, assim mantida e exercida o foi em nome e interesse próprio e tradu-

ziu-se nos factos materiais conducentes ao integral aproveitamento de todas as utili-

dades e potencialidades do prédio, nomeadamente demarcando-o, roçando o mato e 

ervas, plantando, abatendo ou mandado abater árvores, limpando-o,  com vista ao in-

tegral aproveitamento de todas as utilidades e potencialidades por ele proporcionadas, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício pleno do direito de propriedade, 

sem oposição, embargo, ou estorvo de quem quer que seja, à vista e com o conhecimen-

to de toda a gente, com ânimo de quem exercita direito próprio de boa-fé, por ignorar 

lesar direito alheio, pacífica, contínua, pública e sem violência.

Que, atendendo às enunciadas características de tal posse, facultou-lhes a aquisição 

por usucapião do identificado prédio, direito este que, pela sua própria natureza, é in-

suscetível de ser comprovado pelos meios normais.

Que expressamente invocam para os devidos efeitos, já que, dado o modo de aquisi-

ção, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhe permita fazer prova 

do referido direito, pelo que na impossibilidade de inscrever o direito de propriedade 

junto do Serviço de Finanças, por não possuírem título cabal para o efeito, outorgam a 

presente justificação notarial, invocando expressamente a usucapião, em função do 

decurso do prazo.

Que para efeitos de inscrição matricial invocam a usucapião .

Que desconhecem qualquer artigo matricial de onde proveio este prédio.

Está conforme o original, declarando-se, que na parte omitida nada há que amplie, 

restrinja, modifique ou condicione a parte extractada. Cartório Notarial da Lic. Ana 

Luísa da Costa Rodrigues Ferreira, sito à Praça das Pocinhas, 51, r/c, Lousada, 18 de 

junho de 2020. 

A Notária

 (Ana Luísa da Costa Rodrigues Ferreira)

ABRIMOS BREVEMENTE
De Segunda a Sexta-feira das 10h00 às 23h00

Sábados e Domingos das 10h00 às 22h00
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