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JORNAL FUNDADO EM 1931

Paredes atribui 24 Medalhas  
de Ouro a outras tantas  
figuras ligadas ao concelho

    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Obrigou companheira  
a permanecer dentro de 
banheira com água gelada
//  PAG. 6

    SAÚDE

Vestígios de Legionella  
encerraram  
piscina de Recarei
//  PAG. 9

    IGREJA

Jovem de Sobrosa  
ordenado padre por  
D. Vitorino Soares
//  PAG. 12

TRIBUTO. Este ano o 

ouro do município vai 

distinguir um conjunto 

de profissões que em 

tempos de pandemia es-

tiveram na linha da fren-

te. A Igreja e o Desporto 

estarão também em des-

taque, através de D. 

Vitorino Soares e de 

António Sousa. Entrega 

das medalhas está mar-

cada para esta segunda-

-feira 20 de julho.  //  PAG. 11
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

S
er filho de alguém com muitas posses eco-
nómicas nem sempre é sinónimo de reali-
zação pessoal. Mas se esse conforto e es-

tabilidade for conjugado com boa formação e 
incentivo para dar continuidade, a satisfação 
pessoal transborda para a sociedade. Como 
apreciador do que de bom se faz na nossa Cida-
de de Paredes, e do que se fez na antiga Vila, fa-
ço a minha avaliação com todo o respeito, e hoje 
presto Tributo a um investidor Paredense que 
se distinguiu pelo que fez e pela utilidade públi-
ca da sua obra. Trata-se de Vitorino Octávio 
Andrade Pereira, filho de Domingos Andrade e 
Ana Pereira, de Parada de Todeia, o mais novo 
de seis irmãos. Ali nasceu em 1931, e ficou órfão 
de mãe aos três anos de idade. Educado com ri-
gor, fez a instrução primária no Colégio Pesta-
nas, no Porto. Transitou para o Seminário de 
Trancoso, em Gaia, e concluiu o 5º Ano do Liceu 
(atual 9º Ano) no Colégio Antero de Quental. 
Confidenciou-me um dia, que não tinha como 
objetivo seguir os estudos, como o pai reclama-

va. Gostava de ter dinheiro e investir, 
olhando o futuro. Frequentou o Cur-
so de Sargentos Milicianos, em Tavira, 
no ano de 1952, e cumpriu o serviço 
militar obrigatório, findo o qual emi-
grou para o Brasil, com carta de cha-
mada de um tio com grandes recursos 
económicos e integrado na sociedade 
civil e comercial. Lá permaneceu du-
rante dois anos. Regressou a Parada de Todeia, 
com boa ajuda de seu tio, para investir e consti-
tuir família. Tornou-se sócio com o seu irmão 
Firmino Andrade na “Casa Andrade”, estabele-
cimento comercial de sucesso na venda de fa-
zendas e retrosaria, com especial relevo em te-
cidos para senhoras. A loja ainda existe, mas 
agora com novos donos. Os irmãos formaram 
uma dupla para a vida: o sr. Vitorino como con-
tabilista, o irmão a gerir as vendas. Pensou, e lo-
go criou um Stand de Automóveis, a que se dedi-
cou enquanto pode, durante vários anos, e que 
mais tarde vendeu. Casou-se em 1963, com D. 

Eduarda Brandão Andrade, de quem 
teve duas filhas, a quem chamava as 
suas “princesas”: a Dr.ª Paula Cristina 
Brandão Andrade, Agente de Execu-
ção, e a Dr.ª Eduarda Susana Brandão 
Andrade, Juíza. Após a revolução do 
25 de Abril de 1974, aproveitou a 
conjuntura do desenvolvimento e 
construiu seis vivendas em banda, em 

Parada de Todeia, e o tão famoso Centro Co-
mercial Andrade, na Av. da República, para ser-
viços, clínicas e comércio, que transformou Pa-
redes. Criou a sapataria e camisaria Andrade, 
no Largo Nuno Alvares, que manteve até início 
de 1980. Com seu irmão, adquiriu o prédio da 
Assembleia Sportiva de Paredes, onde “nasceu” 
a Rádio Paredes, e transformou-o para escritó-
rios e comércio, conservando a traça original. 
Foi um apaixonado “macanudo”, um radioama-
dor, de nível internacional. Partiu em 2019 em 
paz com a família, com os amigos, e deixou o seu 
nome gravado na história de Paredes.

Vitorino Octávio Andrade Pereira

POR: GASTÃO MOREIRA
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Postura
Palavra, muitas vezes ouvida pelos 
pacientes nas consultas de fisiote-
rapia. Mas o que significa verdadei-
ramente? No sentido físico, a pos-
tura diz respeito às posições das 
nossas articulações, como a cabe-
ça, tronco, anca, membros superio-
res e membros inferiores, sendo 
muito importante para o correto 
alinhamento e trabalho funcional 
de toda a musculatura do corpo hu-
mano. Mais, a postura do corpo ten-
de a estar relacionada com o espa-
ço em que estamos inseridos, tanto 
físico como social, ou seja, uma fun-
cionária fabril de calçado, por 
exemplo, para analisar os defeitos 
do calçado terá de passar horas 
com a cabeça inclinada e fletida pa-
ra a frente, para conseguir desem-
penhar o seu trabalho com eficácia 
e com maior celeridade. 
Posto isto, apercebemo-nos de que 
o espaço pode condicionar-nos 
bastante na nossa saúde postural. 
Como consequência, surgem as 
compensações que, por sua vez, al-
tera o nosso movimento corporal, 
produzindo rigidez articular/mus-
cular e dor.
É importante ter uma boa postura? 
Sim, é muito importante trabalhar 
para obter uma postura correta, 
sem dúvida alguma! Ajuda a evitar 
lesões, regride problemas existen-
tes, evita cirurgias, reduz a dor e ri-
gidez e acima de tudo ajuda-nos a 
não ter tantos gastos de energias 
nas nossas tarefas diárias a nível 
pessoal e a sermos mais eficazes a 
nível profissional, o que se reflete 
em todo o nosso bem-estar.
O que fazer? O exercício físico, 
principalmente o terapêutico, co-
mo o pilates clínico, trabalha toda a 
postura corporal. É aplicado como 
forma de tratamento, mas acima de 
tudo preventivo.
A postura também tem outros sig-
nificados, como sendo uma posição 
ou atitude que alguém adota em 
determinado momento ou em rela-
ção a algum assunto. Definição que 
se enquadra bem numa atitude fi-
sioterapêutica. A nossa saúde geral 
vai depender da nossa atitude. Não 
se esqueça que uma atitude certa 
hoje, traz benefícios futuros para si, 
para os que a rodeiam e para o país. 
Nesta fase de alerta, na qual esta-
mos a viver, usem sempre máscara 
nos espaços fechados, bem como, 
esplanadas e outros locais ao ar li-
vre e evitem ajuntamentos, para 
que todos nós não morramos da 
cura. As nossas atitudes de Hoje 
serão refletidas no Amanhã.

F
icamos na edição passada no ciúme es-
pecial que haveria entre os dois mais 
importantes Vascos da Revolução. 

O Vasco Gonçalves mereceu o amparo de uma 
música de intervenção: “Força, Força compa-
nheiro Vasco nós seremos a muralha de aço” 
– “Há quem queira fazer marcha atrás…”, tal-
vez alguns ainda se lembrem, os outros pode-
rão ver e ouvir no Youtube. Escusado será di-
zer que quem faz amores faz ódios, e, assim, os 
seus inimigos mudaram a letra para “Forca, 
Forca, companheiro Vasco”.
A isto respondeu anos mais tarde Vasco Louren-
ço dizendo que no comício da fonte luminosa se 
gritava: “Vasco há só um, o Lourenço e mais ne-
nhum!” Qual deles o mais adorado/odiado?
O III governo provisório, liderado por Vasco 
Gonçalves veio a acabar em 26/03/1975, para 
dar lugar ao IV governo provisório, também lide-
rado por Vasco Gonçalves numa perspetiva de 
reforço do poder da esquerda (face ao falhanço 
da iniciativa reaccionária do 11 de março que 
permitiu o contragolpe da esquerda) tendo sido 
o grande responsável pelo avanço de Portugal 
no caminho do socialismo e, quiçá, da ditadura 
do proletariado, com uns avassaladores planos 
de nacionalizações da economia e de expropria-
ções no país da reforma agrária.
A concretização (esperada) do plano de sovie-
tização português, só precisava do sanciona-

mento eleitoral (ao jeito da lógica eleitoral no 
tempo do estado novo em termos de legitima-
ção do regime).
Porém, o voto é secreto e o Povo, sendo sobe-
rano, é quem mais ordena e nas eleições para a 
assembleia constituinte de 25/04/1975 ven-
ceu o PS de Mário Soares ficando em segundo 
lugar o PSD de Sá carneiro.
Terá sido um balde de água fria, ainda que pou-
co siberiana, para o PCP que pensava contro-
lar o país mais do que efetivamente o fazia.
Mas, pior do que isso, foi um balde de água a 
escaldar, um rastilho para a direita reacionária 
que fez acabar em Rio Maior o Portugal que 
nascia em Caminha.
Também o PS entrou em ebulição na “Fonte 
Luminosa” em Julho de 1975 reclamando para 
si o poder que em junção de salvação nacional 
antes tinha suportado ao PCP através de Vas-
co Gonçalves.
Começava o Verão Quente, com ataques a 
sedes do PCP e outros partidos de esquerda e 
ataques bombistas principalmente no norte 
do país. Hei-de averiguar se a Reação também 
passou por aqui por Paredes.
Do Portugal a ferro e fogo ainda me lembro 
algo vagamente por ir com os meus pais para o 
Algarve em viagens de carro sempre noturnas 
por causa do calor, paradas por piquetes de 
toda e qualquer facção.
Não será justo dizer que houve vários 25 de 
abril; simplesmente o 25 de abril não foi con-
duzido por um movimento homogéneo, blo-
queado ideologicamente e, por isso, deu azo 
à manifestação de múltiplas e diversas ten-
dências que, mais ou menos musculadamen-
te, ombrearam os seus pontos de vista. Esta 
luta que deixou de ser surda no verão de 

1975, tinha vários planos: No plano político, 

com o PS a mostrar a força saída das eleições 

constituintes e a sair do II governo provisório, 

logo seguido pelo PSD; No plano da Direção 

do MFA, o grupo dos 9 a emancipar-se com 

Melo Antunes e Vasco Lourenço a eviden-

ciar-se, face ao grupo “Gonçalvista” apoiado 

pelo PCP e ao grupo radical do COPCON de 

Otelo Saraiva de Carvalho.

Atrás do grupo dos 9, se acolitava, se protegia 

(se acobardava?) toda a direita (o que na altura 

significava do PS em diante para estibordo) e 

estaria também, Frank Carlucci, o adido mili-

tar dos EUA em Portugal, a quem Vítor Alves 

teria ido prestar vassalagem, na versão de 

Otelo destes acontecimentos.

O que é verto é que o Gonçalvismo estrebucha-

va, o V Governo provisório, o último liderado por 

Vasco Gonçalves durou apenas de 8 de agosto 

até 19 setembro de 1975, quando o grupo dos 9 

tomou a iniciativa e o presidente da República 

nomeou primeiro ministro Pinheiro de Azeve-

do, aquele que, ineditamente, dois meses mais 

tarde fez o governo entrar em greve para com-

bater os que subvertiam a sua acção (leia-se as 

forças de esquerda a quem tinha sido retirado o 

protagonismo em setembro de 1975).

O barco à deriva (prestes a naufragar, como gos-

tavam de referir os saudosistas do antigo regi-

me) encontrava periclitantemente o seu rumo.

No difícil equilíbrio de forças com nervos à flor 

da pele, a luta pelo poder jogava-se sobretudo 

ao nível da cúpula do exército (não confundir 

com posição hierárquica) de quem tinha poder 

fáctico. É esse o último episódio deste relato/

testemunho, fica para a próxima edição.

EDITORIAL

Os Vascos e a revolução dos cravos – Parte 3
Por

VASCO RIBEIRO
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       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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Enquanto a 1ª Liga de fute-

bol em Portugal caminha ra-

pidamente para o seu final, 

as equipas da 2ª Liga (e até 

uma do CdP – o Braga B) já 

voltaram ao trabalho, mes-

mo sem saberem se os cam-

peonatos regressam e quan-

do regressam. As reuniões 

entre a Liga, FPF, DGS e clu-

bes têm-se sucedido para 

tratar da próxima época fu-

tebolística. Os clubes da 2ª 

Liga, parados desde Março, 

queriam o regresso da com-

petição a meio de Agosto e 

para isso iniciavam os trei-

nos no início de Julho. A Liga 

e alguns clubes preferiam 

que as duas competições 

profissionais regressassem 

ao mesmo tempo, entre 

meados e o final de Setem-

bro. Isto porque, a 1ª Liga 

termina a 26 de julho, a final 

da Taça de Portugal é a 1 de 

Agosto, e depois ainda have-

rá um período de férias, mais 

curto do que o normal. Pro-

vavelmente de duas sema-

nas. Curtíssimo. O que é cer-

to é que os clubes da 2ª Liga 

estão a fazer tudo e acredi-

tam que a competição come-

ça a meio de agosto, com a 

Taça da Liga, por isso a maior 

parte já começou os traba-

lhos entre a semana passada 

e esta. No entanto, a DGS já 

fez saber que os clubes têm 

de cumprir, impreterivel-

mente, todas as normas sa-

nitárias, incluindo a proibi-

ção de ajuntamentos supe-

riores a 20 pessoas. E os 

jogos-treinos ainda não es-

tão autorizados. A situação 

pandémica é avaliada dia a 

Um mar de incertezas...  
e os destaques da 1ª Liga

OPINIÃO
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dia e têm nas últimas semanas 

aumentado os casos de infec-

ção por covid-19, após o des-

confinamento. O que leva a 

que tudo continue num mar de 

incertezas. E estamos a falar 

das duas competições profis-

sionais, aquelas onde se con-

seguirá controlar melhor os 

riscos de contágio. Nesta altu-

ra nem sequer se fala de adep-

tos nos estádios por exemplo 

(a final da Taça de Portugal e a 

final a 8 da Champions League, 

que vai ser no nosso país em 

Agosto, serão realizadas sem 

adeptos nos estádios). Nas 

competições não-profissio-

nais as dúvidas e as preocupa-

ções ainda são maiores. Os al-

tos dirigentes das federações 

e associações querem acredi-

tar que as competições podem 

começar nas duas últimas se-

manas de Setembro, mas há 

quem não acredite nessa pos-

sibilidade, considerando-a de-

masiado optimista. Vozes mais 

pessimistas acham que não 

haverá campeonatos amado-

res nem de futebol jovem. As 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

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

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

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

GUARDA-REDES

PASINATO (Moreirense)

HELTON LEITE (Boavista)

KOFFI (Belenenses)

Cláudio Ramos (Tondela)

DEFESAS

NEHUÉN PÉREZ (Famalicão)

IAGO (Moreirense)

ABDU (Moreirense)

OLEG REABCIUK (Paços de Ferreira)

ZAIDU SANUSI (Santa Clara)

MÉDIOS

GUSTAVO ASSUNÇÃO (Famalicão)

PEDRO GONÇALVES (Famalicão)

PÊPÊ (Vitória SC)

ANDRÉ ALMEIDA (Vitória SC)

FILIPE SOARES (Moreirense)

KRAEV (Gil Vicente)

CARLINHOS (Vitória FC)

EXTREMOS

RICARDO HORTA (SC Braga)

TRINCÃO (SC Braga)

FÁBIO MARTINS (Famalicão)

DIOGO GONÇALVES (Famalicão)

NUNO SANTOS (Rio Ave)

CARLOS MANÉ (Rio Ave)

GABRIELZINHO (Moreirense)

MOHAMMADI (CD Aves)

WELINTON JÚNIOR (CD Aves)

AVANÇADOS

PAULINHO (SC Braga)

TONI MARTÍNEZ (Famalicão)

GELSON DALA (Rio Ave)

TAREMI (Rio Ave)

RODRIGO PINHO (Marítimo)

DENILSON JÚNIOR (Paços de Ferreira)

RICHARD RODRIGUES (Tondela)

próximas semanas podem ajudar a clarificar o 

assunto. Enquanto isso, a FPF ficou de publicar, 

segunda-feira dia 20 de Julho, a lista dos 96 clu-

bes admitidos no Campeonato de Portugal 

2020/2021, distribuídos nas 8 séries de 12.

JOGADORES EM DESTAQUE

Partilho, agora, em jeito de balanço, algunsjoga-

d o r e s  q u e  m e  a g r a d a r a m ,  e s t a  é p o c a 

2019/2020, na 1ª Liga portuguesa:
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Tribunal ordena prisão preventiva  
para 17 suspeitos de tráfico de droga

O 
Tribunal de Ins-
trução Criminal 
(TIC) do Porto 

decretou prisão preventiva 
para 17 dos 30 indivíduos 
detidos numa operação de 
combate ao tráfico de dro-
ga, que decorreu no dia 9 de 
julho e que passou por Lor-
delo, Paredes. Os restantes 
13 suspeitos ficaram sujei-
tos a medidas de coação não 
privativas da liberdade.

Entre os 30 suspeitos - 
26 homens e quatro mulhe-
res, com idades entre os 18 

e os 57 anos - 13 foram deti-
dos por mandados de deten-
ção, 15 por tráfico de droga 
e dois por posse de arma ile-
gal, segundo um balanço fei-
to na sexta-feira pela PSP. A 
operação policial  foi  de 
“grande envergadura”, en-
volvendo 64 buscas domici-
liárias e não domiciliárias, 
no âmbito de uma investiga-
ção de combate ao crime de 
tráfico de droga, nas áreas 
de Lordelo-Paredes, Porto, 
Gondomar, Vila Nova de 
Gaia, Matosinhos e Póvoa 
do Varzim. 

As diligências resultaram 
na apreensão de 21.914 do-

ses de droga, entre liamba, 
heroína, haxixe, cocaína e 
anfetaminas, 54.000 euros, 
dois carros, uma espingarda 
de ar comprimido, uma pis-
tola tipo “flash bang” e uma 
de alarme com carregador, 
um revólver, duas armas de 
calibre 6.35, três caçadei-
ras, dois punhais, uma arma 
branca tipo borboleta, um 
sabre, uma catana, dois bas-
tões extensíveis, uma ma-
traca, um taco de basebol, 
cinco cargas CO2, um ae-
rossol e três carregadores.

Entre o material apreen-
dido estão ainda 27 muni-
ções, 58 cartuchos e quatro 

caixas de chumbos. Em co-
municado, o comandante 
da Divisão de Investigação 
Criminal (DIC) da PSP do 
Porto, intendente Rui Men-
des referiu que esta opera-

ção visou "um conjunto 
alargado de indivíduos que 
de forma organizada se de-
dicavam ao tráfico de estu-
p e f a c i e n t e s  n a  á r e a  d o 
Grande Porto".

A ação policial foi dirigi-
da pela Divisão de Investi-
gação Criminal da PSP do 
Porto, tendo a colaboração 
d e  o u t r a s  v a l ê n c i a s 
policiais.

CRIMINALIDADE. Dos 30 detidos, os restantes 13 suspeitos fi-
caram sujeitos a outras medidas de coação, no âmbito de uma 
operação policial que resultou na apreensão de quase 22 mil 
doses de droga e que envolveu 64 buscas na Área Metropolitana 
do Porto. O pente fino da PSP passou por Paredes.

Rede introduzia droga e telemóveis na prisão de Paços de Ferreira

Vinte e um arguidos, 
entre os quais um chefe 
da guarda prisional, fo-
ram acusados pelo Mi-

nistério Público (MP) de 
Penafiel de integrarem 
uma rede organizada 

que se dedicou à introdu-
ção de droga e telemó-
veis na cadeia de Paços 
de Ferreira.

A acusação será acom-
panhada em breve por 
outras duas deduzidas 
também pelo MP de Pe-
nafiel. Nestes inquéritos 
estão envolvidos mais 
quatro guardas prisio-

nais, um dos quais está 
em prisão preventiva.  O 
chefe José Coelho, de 62 
anos, é o arguido princi-
pal desta acusação. Vai 
responder por um crime 
de tráfico de droga agra-

vado, e cinco de corrup-
ção passiva. Está em pri-
são preventiva desde o 
início de novembro de 
2019, quando a PJ reali-
zou buscas naquele esta-
belecimento prisional.

Segundo o procurador 
responsável pela acusa-
ção, o guarda prisional 
acumulou milhares de eu-
ros em vantagens patri-
moniais, que tem agora de 
devolver ao Estado.

António Orlando  | texto
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Obrigou companheira a permanecer 
dentro de banheira com água gelada

U
m indivíduo de 35 
anos foi detido no 
dia 8 de julho sus-

peito de exercer violência físi-
ca e psicológica, ameaças de 
morte, injúrias, humilhações e 
desprezo para com a vítima, 
sua companheira, de 30 anos, 
“com quem mantinha uma re-
lação análoga à dos cônjuges, 
há cerca de um ano".

A GNR adianta que, ao 
longo da relação, a vítima 
sofreu "vários episódios de 
agressões físicas, chegando 
a ser obrigada a permanecer 
dentro de uma banheira 
cheia de água gelada por um 
período de duas horas, bem 
como num lugar ermo, ten-
do sido alvo de espanca-
mento com uma trave [gar-
rote] de madeira".

No dia 8 de julho, a víti-
ma “voltou a ser alvo de 

agressões físicas,” tendo si-
do impedida de se deslocar 
a um posto médico para re-
ceber assistência e de ir a 
uma farmácia para comprar 
analgésicos para as dores. 
No dia seguinte, quinta-fei-
ra, após imploração da víti-
ma, explica a GNR, o suspei-
to levou-a a uma farmácia. 
A mulher aproveitou a oca-
sião para pedir socorro, 
tendo sido encaminhada 
para uma casa abrigo.

“Perante os factos, o sus-
peito tentou coagir a compa-
nheira a desistir do procedi-
mento criminal, ameaçando 
de morte o filho desta, fruto 
de outro relacionamento, e a 
mãe da mesma”, refere a 
GNR. A Guarda revela que o 
suspeito já cumpriu "uma pe-
na de prisão efetiva de cinco 
anos e nove meses pelos cri-
mes de violência doméstica, 
coação e ofensa à integrida-
de física grave, bem como, no 

mês de março, foi detido pa-
ra cumprimento de uma pe-
na de prisão efetiva de um 
ano e seis meses, a qual não 
chegou a cumprir, benefi-
ciando do perdão devido à 
situação relacionada com a 
pandemia COVID-19".

A estas infrações, junta-
-se um processo pendente 
de outro crime da mesma na-
tureza com outra vítima, es-
tando a aguardar julgamen-
to desde o ano passado.

O suspeito foi  detido 
tendo sido presente a pri-
meiro interrogatório judi-
cial, ontem, dia 9 de julho, 
no Tribunal de Instrução 
Criminal de Marco de Ca-
naveses, onde lhe foi aplica-
da a medida de coação de 
prisão preventiva.  Esta 
ação contou com o reforço 
do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Penafiel e 
do Destacamento de Inter-
venção (DI) do Porto.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Indivíduo de 35 anos é suspeito de exercer violência extrema sobre a companheira. Detenção envol-
veu ação concertada do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel com a Investigação Criminal e 
Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.

Detido por furto  
de artigos de Arte Sacra

O Núcleo de Investiga-
ção Criminal (NIC) da GNR 
de Penafiel, identificou um 
homem de 30 anos, por sus-
peitas do crime de furto de 
artigos de Arte Sacra, no 
concelho de Paredes.

A investigação foi inicia-
da na sequência de um rou-
bo de arte sacra, ocorrido 
em finais de fevereiro numa 
capela de Lordelo.

Aí foi possível apurar 
que o suspeito efetivou o 
roubo através de arromba-
mento da porta lateral da 
capela.

Noutras diligências pro-
cessuais e de investigação, 
no âmbito de outros pro-
cessos de furto e de tráfico 
de droga, os militares da 
GNR recuperaram o se-
guinte material: 6 castiçais; 
2 terrinas; 2 cálices; vários 
recipientes usados em ce-
lebrações eucarísticas; vá-

rias toalhas bordadas para 
uso eucarístico; 1 livro reli-
gioso e ainda diversas 
batinas.

Os artigos recuperados, 
após reconhecimento, te-
rão sido entregues ao res-
ponsável da paróquia.

O suspeito, com antece-
dentes criminais pela práti-
ca de crimes contra o pa-
trimónio e tráfico de droga, 
foi constituído arguido e os 
factos remetidos ao Tribu-
nal Judicial de Paredes.

António Orlando  | texto
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Incêndio 
destrói  
oficina 
desativada
U

m incêndio urba-
no destruiu, no 
dia oito de junho, 

uma oficina de automóveis 
desativada na cidade de 
Paredes. 

O sinistro chegou a causar 
alguma apreensão atenden-
do que a oficina se situava 
num edifício habitado. Como 
se não bastasse nas imedia-
ções localizam-se umas bom-
bas de combustível (Cepsa). A 
rápida intervenção dos bom-

beiros voluntários de Pare-
des, cujo quartel também se 
localiza nas imediações, evi-
tou a propagação das chamas 
ao resto do edifício.

Os voluntários de Pare-
des tiveram ainda o apoio 
das corporações de Baltar, 
Cête, Lordelo e Rebordosa. 

A EN15 chegou a estar 
cortada ao trânsito pela 
GNR e Polícia Municipal, pa-
ra facilitar as operações de 
combate ao fogo.

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, antecipadamente, a sua reserva)

PUB
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Nova viatura  
de transportes  
de doentes 
como prenda 
de aniversário 

ADIL. A Associação para o 
Desenvolvimento Integral de 
Lordelo assinalou (ADIL), a 12 
de julho, o 30.º aniversário, data 
que ficou marcada pela bênção 
de uma viatura de transporte 
adaptado de nove lugares ofere-
cida pela Câmara de Paredes e 
pela Fundação a Lord.

Além da bênção da viatura, 
os idosos assistiram de dentro 
da instituição à eucaristia que 
decorreu no exterior, num mo-
mento único para os utentes. 

A cerimónia de bênção da 
viatura foi presidida pelo Padre 
Rui Pinheiro na presença do pre-
sidente e vice-presidente da Câ-
mara de Paredes, Alexandre Al-
meida e Francisco Leal, respeti-
vamente, do presidente da 
ADIL, Hélder Oliveira, do presi-
dente dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo, Miguel Ferreira 
e do presidente da Cooperativa 
A Lord, Francisco Ramos.

A celebração contou, tam-
bém, com a presença do presi-
dente da Junta de Lordelo, Nuno 
Serra, entre outros convidados.

O facto ADIL, sem fins lucra-
tivos, fundada em 12 de julho de 
1990, ter conseguido, durante a 
fase mais aguda da Covid-19, 
manter incólume os seus uten-
tes, num esforço que partilhou 
pelos funcionários e demais co-
laboradores da instituição.

A ADIL além da creche, inte-
gra as valências de centro de dia, 
apoio domiciliário, dispõe de 
uma estrutura residencial para 
pessoas idosas e tem protocolos 
com a Segurança Social em do-
mínios como o Rendimento So-
cial de Inserção e Serviços de 
Atendimento e Acompanha-
mento Social (SAAS), além de 
Contratos Locais de Desenvol-
vimento Social–4G, num total 
de 125 utentes.
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Vestígios de Legionella  
encerraram piscina de Recarei

O 
complexo des-
p o r t i v o  R o t a 
dos Móveis, si-

tuado em Recarei, está en-
cerrado desde o dia 3 de ju-
lho, depois de ter sido dete-
t a d a  a  p r e s e n ç a  d e 
legionela na água. A situa-
ção foi denunciada publica-
mente pelo PSD de Pare-
des, que começou por exigir 
esclarecimentos à autar-
quia e terminou a pedir a 
demissão de Alexandre 
Almeida.

A Câmara Municipal afir-
ma que o caso está identifi-
cado e não representa peri-
go para a saúde da popula-
ção. “Estamos a falar de 
nove unidades de colónias 
[de Legionella pneumophi-
la] por litro de água. O grave 
é quando aparecem mil. O 
ano passado em abril numa 
escola de Paredes aparece-
ram 100 unidades num dos 
balneários e 63 noutro e fe-
charam apenas o pavilhão 
desportivo da escola, disse 
Paulo Silva, vereador com o 
Pelouro do Desporto e Saú-
de em reunião de câmara.

O vereador explicou de-
pois que existe um protoco-
lo para fazer análises de 
controlo com regularidade 

nas piscinas e também nos 
centros escolares.  “Temos 
um sistema automático que 
é ligado por volta das duas 
d a  m a n h ã  e  q u e  e l ev a  a 
água a 70 graus e faz o tra-
tamento, com choque quí-

mico nos circuitos hidráuli-
cos”, sublinhou.

No caso de Recarei, e tal 
como manda a Lei, segundo 
Paulo Silva, “a autarquia 
realizou um conjunto de 
análises e procedimentos 

antes de reabrir as piscinas. 
Nas análises foi detetada a 
presença da bactéria, mas 
com reduzida expressão”, 
reafirmou.

Garantindo que deci-
sões foram sempre articu-
ladas com a Delegada de 
Saúde, a opção foi pelo fe-
cho das instalações todas, 
Paulo Silva ressalvou que o 
ginásio podia continuar 
aberto, “mas tendo em con-
ta o estado epidemiológico 
do país decidimos fechar 
tudo. Foram realizados os 

choques químicos nos cir-
cuitos hidráulicos como 
prevê a legislação e outras 
ações complementares e 
estamos agora a proceder à 
verificação de todos os cir-
cuitos”, acrescentou.

O vereador sublinhou 
ainda que no passado as aná-
lises à legionella eram feitas 
apenas nas piscinas e que o 
atual executivo quis alargar 
o procedimento a todas as 
escolas e centros escolares.

O tema acabaria por res-
valar para a esfera da políti-

ca partidária. Em comunica-
do o PSD depois de questio-
nar o caso, acabou por pedir 
a demissão do presidente da 
autarquia, que acusam de 
ter tentado ocultar a pre-
sença da bactéria legionella 
encontrada nas condutas 
das águas da piscina.

Na resposta o socialista 
Paulo Silva disse não com-
preender o alarme social 
que foi criado em torno des-
ta situação e acabou o PSD 
de tentar denegrir a imagem 
da câmara municipal.

SAÚDE. Câmara garante o caso está identificado e não representa perigo para a saúde da população. Tema causou alarme social e 
rapidamente resvalou para a esfera da política partidária. 

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
Rua das Lameiras  /  BEIRE 

4580-281 PAREDES  /  917 205 438

PUB
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados

SABER MAIS  
-  A bactéria Legionella pneumophila, contrai-se por inala-

ção de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) 

de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria 

para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares 

provocando um tipo de pneumonia designada por Doença 

dos Legionários. Os seus sintomas surgem normalmente 

cinco a seis dias após a aspiração das bactérias e vão da dor 

de cabeça à diarreia e vómitos.

- As Piscinas Rota dos Móveis são utilizadas, nomeada-

mente pelos diferentes escalões da modalidade do Pare-

des Pólo Aquático
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

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

Figura local
da década

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

Figura nacional 
da década

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

 Figura internacional da 
década

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

Acontecimento 

nacional da década

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

Acontecimento 
internacional 
da década

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

Acontecimento local da 

década

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

Feliz Ano de 2020

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

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

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

Bom 
Ano

de 
2020

PUB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO

Ser Feliz na Própria Casa
A Covid – 19 continua na ordem do dia, porque pode afectar a saúde de 
todos, mas para além da saúde, os seus efeitos colaterais fazem-se notar a 
nível social, económico e familiar.
As famílias foram obrigadas de um momento para o outro a confinarem-se 
em casa, para evitar a propagação do vírus, e isso veio afectar o seu modo 
de viver. Marido e mulher, em especial, habituados a lidar com os seus ho-
rários de trabalho, as suas tarefas domésticas, a escola e as actividades 
dos filhos, e de um momento para o outro, foram obrigados a enfrentar 
uma “proximidade forçada”. O que das duas uma, podia resultar numa 
maior proximidade, ou então num claro afastamento, se não se for capaz 
de lidar com as contrariedades.
Isto porque, o confinamento não representou umas férias, em que o casal 
passou mais tempo junto, para poder relaxar, conhecer sítios diferentes e 
conviver de forma descontraída…
O que aconteceu foi que, muitos dos casais não conseguiram evitar que as 
emoções tomassem conta de si, o que levou a discussões constantes, até 
sobre os assuntos mais banais, como o “lavaste bem as mãos”?!
As pessoas não lidam todas da mesma forma face à incerteza, a preocupa-
ção com própria saúde e a dos seus familiares, a ansiedade, o medo…A 
juntar a estas emoções, o teletrabalho, e a insegurança quanto à manuten-
ção do posto de trabalho, as dificuldades financeiras que foram surgindo 
com a diminuição de rendimentos, a conciliar com a telescola das crianças, 
com as tarefas domésticas, o cenário ideal para se formar uma avalanche 
de problemas, e gerar as discussões constantes.
E no limite, os casais mais expostos e vulneráveis trazem até às discussões 
os problemas antigos, e atropelam-se nos novos, e a relação não aguenta 
e termina num divórcio.
Constatando-se a tendência no aumento do número de divórcios, após o 
período de confinamento, ou seja, desde Maio até início de Julho de 2020, 
em Portugal, e um pouco por todo o mundo.
Mas, por outro lado, há também os casais que saem mais unidos, pois no 
meio das dificuldades aprenderam a superar a tensão, fazendo uso de fer-
ramentas essenciais, como a paciência, pois o outro cônjuge obviamente 
não é perfeito, pode conseguir tirá-lo do sério, mas também está a viver a 
mesma realidade, e fazer os possíveis para lutar contra as inseguranças, a 
ansiedade, o medo, e todo o stress da situação vivida.  
É importante saber colocar-se no lugar do outro, reconhecer que para 
além das suas imperfeições e dos seus defeitos, está ali a pessoa em quem 
se reconheceu também qualidades, e que por isso se escolheu para viver 
ao nosso lado. As relações precisam de ser protegidas, e de facto, por es-
tranho que pareça é quando o casal passa mais tempo junto que se torna 
necessário trabalhar mais na relação, pois falta o escape de sair com um 
grupo de amigos, de ir praticar desporto…Eles estão ali, circunscritos à 
casa, aos filhos, às lides domésticas, 24 sobre 24 horas, e têm às costas a 
pressão de ser o melhor pai/mãe, melhor amante, amigo/a, confidente, e o 
melhor companheiro/companheira, e não é fácil tamanha missão!
Daí a importância de respirar fundo, antes de deixar saltar a raiva, e partir 
para uma discussão acesa. 
Nesta realidade difícil para todos, os casais em especial, devem amparar-
-se um ao outro, aproveitar para reflectir e para fazer o que se queixavam 
de não poder fazer devido aos horários apertados, às rotinas, como ver o 
filme que queriam ver, ler, fazer o puzzle de 1000 peças que estava encai-
xotado, fazer aquele prato especial e mais elaborado que nunca havia tem-
po para fazer, no fundo trabalhar em conjunto para que todos os dias se-
jam um desafio a superar, e não baixar os braços perante as dificuldades. 
É mais fácil dizer do que fazer, mas o “tempo a dois” também pode gerar 
mais cumplicidade, e transformar uma relação de uma forma positiva.
Porque no fundo, é sem dúvida, a forma como se gere este momento espe-
cial na vida de todos, que vai marcar a diferença e fazer distinguir os casais 
felizes dos casais em conflito.

Estamos oficialmente posicionados na lista negra do turismo Europeu, onde ocu-
pamos o segundo lugar com mais casos de COVID-19, só atrás da Suécia, lugar 
definido pelo organismo Europeu que se ocupa das doenças infecto-contagiosas, 
baseado no número de casos actuais por 100 000 habitantes. 
Falar em ”exemplar desempenho” quando numa fase inicial os portugueses ficaram 
confinados em casa e a D.G.S.  nada mais teve que fazer do que fechar os serviços 
hospitalares e os cuidados de saúde Primários para dar “Via Verde” a todos os casos 
de corona virus, esquecendo-se que a taxa de mortalidade anual é mais do triplo 
em todas as outras doenças.
 Todo o tipo de argumentos para salvar uma época turistica em desespero de causa,  
não basta para acusar de traição o velho “aliado inglês” que nos fechou as frontei-
ras, cortando a entrada de turistas,  porque já em 1890 nos cortou a meio o mapa 
cor-de-rosa entre Angola e Moçambique com a  ameaça de invasão da nossa inte-
gridade territorial.
 . Também os nossos vizinhos Espanhóis, Belgas e Dinamarqueses seguiram o mes-
mo exemplo, contribuindo para fazer de nós o elo mais fraco dos países Europeus 
ou seja um tipo de confinamento no espaço aereo entre países ,no auge da época 
balnear ,e sem circulação de pessoas  não há turismo que resista.
 A primeira fonte de rendimentos em Portugal nos últimos anos é o Turismo,tendo  
sido a “galinha dos ovos de ouro”,não só na criação de postos de trabalho como na 
circulação de produtos e bens sustentando empresas e familias,com os respectivos 
lucros para os cofres do Estado. 
Em contrapartida vem aí a época dos incêndios com a consequente destruição mi-
lhares de hectares de floresta e com a agravante do atingimento de bens humanos 
como a  destruição de casas e animais ,não excluindo vidas humanas.
A maior mancha florestal do Concelho de Paredes encontra-se na zona Sul, incluin-
do a mais recente novidade que são as “Serras do Porto”. Não se sabe ao certo quem 
as baptizou , também não quiseram dar a cara quando há cerca de um ano foi feito 
um debate público em Aguiar de Sousa sob o tema “Florestas e Incêndios” com a 
presença do Professor Doutor Domingos Xavier Viegas, da Universidade de Coim-
bra, a entidade máxima do País sobre o tema ,onde os ditos sábios da Natureza, das 
Florestas e das “Serras” recusaram estar presentes num acto solene de não se mis-
turarem com as gentes do Povo.
Todos os contributos são poucos num mal maior que são os incêndios, pela destrui-
ção e morte que provocam,e que todos os anos pela época do calor nos assolam e 
se repetem sem apelo nem agravo (qual virus  que não escolhe meios para atingir 
tudo e todos).mas sempre com o desempenho louvavel  e brilhante dos bombeiros 
no combate ás chamas, tal como os profissionais de Saúde no combate á 
Pandemia.
É este o País   com grandes remédios  para grandes males. Os nossos Governantes 
dizem que vem aí muito dinheiro “fresco” da Europa. Não sabemos  como vai ser 
gasto,  mas temos a certeza que a Europa dos ricos vai dar aos pobres uma laranja, 
se  tiverem um pomar.

Mais turismo e menos incêndios

CAMILO MOTA
MÉDICO
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Paredes atribui 24 Medalhas de Ouro a 
outras tantas figuras ligadas ao concelho

D
. Vitorino Soares, 
que foi padre das 
paróquias de Cas-

telões de Cepeda e da Ma-
dalena até ser ordenado Bispo 
Auxiliar do Porto, recebe na 
próxima segunda-feira, feria-
do municipal de 20 de julho, a 
Medalha de Ouro do Municí-
pio de Paredes. 

A entrega do título ho-
norifico será feita em ce-
rimónia protocolar que de-
correrá numa tenda ao ar 
livre junto ao edifício dos 
Paços do Concelho, pare-

des meias com o Parque Jo-
sé Guilherme. Na ocasião, 
serão entregues um total 
de 24 medalhas de ouro 
que foram aprovados por 
unanimidade na reunião de 
9 de junho do Executivo 
Municipal de Paredes. 

Este ano as distinções, 
na sua maioria, visam dis-

tinguir um conjunto de pro-
fissões que em tempos de 
pandemia estiveram na li-
nha da frente. Foram o caso 
dos profissionais de saúde, 
assistentes operacionais 
das IPSS e GNR.

Vão ser ainda homena-
geadas com o título honorífi-
co as profissões que se rein-

ventaram em tempos de 
pandemia como foram os 
casos dos restaurantes que 
adaptaram os serviços ao 
take away, comércio, feiran-
tes, carteiros e o setor da cul-
tura, no caso com a medalha 
de ouro a titulo póstumo ao 
antigo maestro da Banda de 
Vilela, Vergílio Pereira.

TRIBUTO. Este ano o ouro do município vai distinguir um conjunto de profissões que em tempos de pandemia estiveram na linha 
da frente. A Igreja e o Desporto estarão também em destaque, através de D. Vitorino Soares e de António Sousa.

Lista de personalidades a condecorar no dia 20 de julho, feriado municipal:

Vitorino José Pereira Soares – (ex-páraco de Castelões de Cepeda e Madalena, atual Bispo Auxiliar do Porto)

António Francisco Ferreira de Sousa, ciclista BTT

Dra. Maria de Fátima Silva Marques – Delegada de Saúde

Maestro Vergílio Pereira, a título póstomo

GNR – Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Lordelo

GNR – Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Paredes

Assistentes Operacionais – Associação de Apoio à 3ª Idade de S. Miguel de Beire

Assistentes Operacionais – Associação Para o Desenvolvimento Integral de Lordelo

Assistentes Operacionais – Associação Para o Desenvolvimento Integral de Sobreira

Assistentes Operacionais – Associação Para o Desenvolvimento de Rebordosa

Assistentes Operacionais – Associação Social e Cultural de Lordelo

Assistentes Operacionais – Centro Social de Cete

Assistentes Operacionais – Centro Social e Paroquial de Baltar

Assistentes Operacionais – Centro Social e Paroquial de Recarei

Assistentes Operacionais – Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Gandra

Assistentes Operacionais – Centro Social e Paroquial de Vilela

Assistentes Operacionais – Centro Socioeducativo e Profissional da Parteira

Assistentes Operacionais – Irmandade da Misericórdia de Paredes

Assistentes Operacionais – Obra de Assistência Social de Sobrosa

Assistentes Operacionais – S. Pedro Centro Social da Sobreira

Restaurante – Bobaque – Sociedade Hoteleira, Lda.

Comércio – “Casa Costa Neto” – António Augusto Branco da Costa

Feirante – António Jorge Leal de Sousa

Carteiro –  Leonço Ribeiro Leão

Vitorino José Pereira Soares,  
(ex-padre de Castelões de Cepeda  

e Madalena, atual Bispo Auxiliar do Porto)

António Francisco Ferreira 
de Sousa, ciclista BTT
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Jovem de Sobrosa ordenado padre  
por D. Vitorino Soares
IGREJA. Jovem paredense é um dos novos presbíteros que a 12 de julho foram ordenados na Diocese do Porto. Antigo padre 
de Paredes presidiu à cerimónia em nome de D. Manuel Linda.

J
osé Joaquim Men-
des da Costa, um jo-
vem de 29 anos, na-

tural de Sobrosa, no passado 
dia 12 de julho, foi ordenado 
padre em cerimónia presidi-
da pelo Bispo Auxiliar D. Vi-
torino Soares na Catedral da 
Diocese do Porto. O jovem 
paredense pertence à Con-
gregação dos Sacerdotes do 
C o r a ç ã o  d e  J e s u s 
(Dehonianos).

A celebração não contou 
com a presença de D. Manuel 
Linda, bispo do Porto, que se 
encontra em confinamento 
profilático social, apesar dos 
testes negativos à Covid-19.

Na cerimónia D. Vitorino 
Soares, o antigo padre de Pa-
redes que é atualmente o 
reitor de Seminário Maior do 
Porto, nomeou mais cinco 
novos padres, além de José 
Costa, e três diáconos.

Dirigindo-se aos novos 
servos do catolicismo D. Vi-
torino defendeu que o cen-
tro da ação pastoral deve ser 
feito “à maneira de Jesus”, 
mas com o cuidado “de não 
s e  t o r n a r  u m  l í d e r 
popularucho”.

“Se quereis servir a Igreja 
de Deus do Porto, começai 
por conquistar o coração dos 
seus fiéis. Dedicai-vos a eles, 
vivei para eles, sofrei com 
eles, alegrai-vos com eles, 
amai-os com um amor mise-
r i c o r d i o s o  e  c l e m e n t e”, 
disse.

O bispo auxiliar do Porto 
pediu ainda uma atenção es-
pecial aos mais desprotegi-
dos. “Não vos afasteis deles 
por um estatuto social de 
importância, não vos sobre-
ponhais aos pobres pelo luxo 
e pela ostentação, não vos li-
gueis a grupos de qualquer 
género que apenas querem 
satisfazer as suas manias, 
mesmo escandalizando a 
maioria”, referiu D. Vitorino 
Soares.

Depois da cerimónia de 
ordenação, o antigo padre de 
Paredes rumou ao Santuário 
de Fátima para presidir à pe-
regrinação do 13 de julho 
(ler texto ao lado). 

O NOVO SACERDOTE
DE SOBROSA
José Joaquim Mendes da 

Costa nascido a 4 de maio de 
1991, é filho de José Acácio 
Dias da Costa e de Maria 

Rosa Mendes da Silva, tam-
bém naturais de Sobrosa. 
Frequentou o Seminário 
Missionário Padre Dehon, 
em Rio Tinto, tendo comple-
tado o Ensino Secundário no 

Instituto Missionário Sagra-
do Coração, em Coimbra.

O Noviciado foi realiza-
do em Aveiro, onde teve  
lugar a sua Profissão Reli-
g i o s a ,  a  9  d e  s e t e m b r o  
de 2012. Fez o estágio de 
vida religiosa nas comuni-
dades de Viana (Luanda) e 
L u a u ,  e m  A n g o l a ,  e n t r e 
2016 e 2017.

A  8  d e  S e t e m b r o  d e 
2018, no Seminário Nossa 
Senhora de Fátima, em Al-
fragide, fez a sua Profissão 
Perpétua. Neste mesmo lo-
cal foi ordenado diácono, a 

27 de dezembro de 2019, 
por D. Manuel Quintas, bis-
po do Algarve.

Concluiu em janeiro de 
2020 o mestrado em Teolo-
gia, com a apresentação da 
dissertação final, que teve 
como orientador o cardeal 
D. José Tolentino de Men-
donça. A missa nova está 
prevista para o dia 2 de agos-
to, pelas 17h00, em Sobrosa. 
O neo-sacerdote tem como 
lema “dar-vos-ei pastores 
segundo o meu coração”.

*Cristiano Marques

António Orlando *  | texto

NOVOS PADRES
José Joaquim Mendes da Costa, Sobrosa, Paredes

César Abílio Ventura Pinto, de Sendim, Felgueiras

Filipe Martins de Sousa Vales, de Cedofeita, Porto

José Almonte Jesús, da República Dominicana

José da Silva Coelho de Freamunde, Paços de Ferreira

Misael Fermin Fermin Calderón, da República Dominicana

NOVOS DIÁCONOS
Carlos Mauricio Sacta Llivisaca, do Equador 

Davide Emanuel Almeida da Costa de Rôge, Vale de Cambra

José Pedro de Magalhães Novais de Carvalhosa, Marco de Canaveses

José Joaquim Mendes da Costa,  
ordenado padre aos 29 anos
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“A minha família foi a terra fértil  
onde cresceu a minha vocação”

ENTREVISTA A JOSÉ JOAQUIM MENDES DA COSTA,  

JOVEM DE SOBROSA NOMEADO PADRE PELA DIOCESE DO PORTO

José Joaquim Mendes da 
Costa é um jovem padre for-
mado pelo Seminário da 
Congregação dos Sacerdo-
tes do Coração de Jesus 
(Dehonianos).

Nascido há 29 anos em 
Sobrosa, José Costa foi um 
dos seis novos presbíteros 
que a 12 de julho foram or-
denados na Diocese do Por-
to. Para trás ficou a forma-
ção na Congregação dos Sa-
cerdotes do Coração de 
Jesus (Dehonianos) e o pa-
pel de missionário em Ango-
la onde, confessa, percebeu 
aí que sentia o desejo de se 
e n t r e g a r  à  I g r e j a  p e l o 
sacerdócio. 

P: Quando é que o seu 
amor a Cristo passou a ser 
chamamento para a vida 
sacerdotal?

R: Desde o momento em 
que entrei para o Seminário 
Missionário Padre Dehon 
percebi que a resposta des-
comprometida e entusiasta 
dos inícios teria de dar lugar 
a uma opção mais séria e 
comprometida, foi assim 
que a cada etapa fui purifi-
cando as minhas motiva-
ções e descobrindo a verda-
deira alegria da vocação. De 
modo particular a minha 
experiência missionária em 

Angola veio confirmar o de-
sejo que sentia de me entre-
gar a Cristo e à Igreja pelo 
sacerdócio.

P: Qual foi a importân-
cia da família na sua deci-
são vocacional?

R: A minha família foi a 
terra fértil onde cresceu a 
minha vocação. Dos meus 
pais e familiares sempre 
contei com o apoio incondi-
cional para responder ao 
chamamento que sentia.

P: Como foi o seu per-
curso de vida até chegar ao 
Seminário?

R: Ingressei no seminário 

muito cedo, a minha voca-
ção é o resultado de uma 
longa maturação, até entrar 
no seminário era uma crian-
ça normal que para além do 
ensino escolar frequentava 
assiduamente a catequese e 
a eucaristia. O convite que 
me foi lançado numa das au-
las de EMRC [educação mo-
ral e religiosa católica] para 
conhecer o seminário veio 
encetar um novo ciclo da mi-
nha vida que encontra na 
ordenação um dos seus mo-
mentos altos.

P: Como tem sido a ex-
periência de diácono?

R: Como diácono, tenho 

participado nas celebrações 
das comunidades cristãs 
que nos estão confiadas e a 
outras que ajudamos pasto-
ralmente aqui no Porto, ex-
periência que me fez tomar 
consciência das necessida-
des das comunidades cris-
tãs. Por outro lado, o tempo 
de pandemia levou-me uma 
vivência mais interior do 
meu ministério de diácono, 
ajudando-me a assumir com 
maior radicalidade as pala-
vras de Jesus “o meu Reino 
não é deste mundo” e a per-
ceber que, como cristãos, 
estamos permanentemente 
em teletrabalho. Perante as 
exigências da distância físi-
ca ou social compreendi 
quão importante é cultivar a 
proximidade afetiva e pas-
t o ra l ,  a g o ra  p o r  o u t r o s 
meios.

P: Para si o que é ser pa-
dre hoje?

R: A identidade carismá-
tica dos Dehonianos define 
o nosso carisma como “a 
união à oblação de Cristo ao 
Pai pelos homens”. Ser pa-
dre hoje significa ser sinal da 
entrega a Deus e aos ho-
mens à imagem de Cristo. 
Doar-se, entregar-se aos 
outros como forma de supe-
rar o individualismo autos-
suficiente que deteriora as 
relações humanas na nossa 
sociedade.

D. Vitorino Soares 
levou à peregrinação  
internacional de julho 
questões e sofrimentos 
da pandemia

O Bispo Auxiliar 
do Porto, presidiu à 
celebração da pe-
regrinação interna-
cional de julho, no 
Santuário de Fáti-
ma, onde evocou as 
questões e sofri-
mentos gerados 
pela atual pande-
mia da covid-19.

“Também nós 
hoje nos interroga-
mos, diante do con-
texto de pandemia 
que vivemos e que a 
todos nos afeta: si-
tuações traduzidas 
pelas incertezas, 
inseguranças, pela 
desconfiança, pelo 
desemprego, pelas 
dificuldades finan-
ceiras, pelo isola-
mento… Também 
nos interrogamos, 
quando é que isto 
vai acabar, como 
será o futuro?”, dis-
se o responsável, na 
reflexão que apre-
sentou a centenas 
de peregrinos reu-
nidos na procissão 
das velas na Cova 
da Iria.

Na peregrina-
ção do 13 de julho 

D. Vitorino Soares, 
disse também que a 
pandemia recor-
dou à humanidade 
que todos precisam 
dos outros, subli-
nhando a mensa-
gem de “triunfo” do 
Bem deixada na 
Cova da Iria, em 
1917.

“Ainda debaixo 
da nuvem da pan-
demia, que nos es-
condeu e nos trou-
xe incerteza e preo-
cupação, e ainda 
continua a escon-
der, a mensagem de 
Fátima recorda-
-nos o desafio que a 
história e a humani-
dade tanto esque-
cem: precisamos 
u n s  d o s  o u t r o s . 
Precisamos uns dos 
outros”,

Esta foi a segun-
da peregrinação do 
ano a ser celebrada 
com o recinto aber-
to à participação da 
assembleia, depois 
do período de con-
finamento imposto 
pela pandemia, se-
guindo um formato 
mais breve.

PADRE PEDRO SÉRGIO SILVA  

25 ANOS SACERDÓCIO 

Uma missa solene no dia 12 de julho na Igre-

ja da Matriz da Sobreira celebrou o 25.º aniver-

sário de sacerdócio de Pedro Sérgio Silva, páro-

co de Parada de Todeia, Recarei e Sobreira. Na 

cerimónia que decorreu de acordo com as re-

gras da Direção-Geral da Saúde, marcaram pre-

sença, entre outros, o Presidente da Câmara, 

Alexandre Almeida, os vereadores Beatriz Mei-

reles e Paulo Silva e autarcas das freguesias.

António Orlando c/ Eclésia 
texto Breves e Diretas   

Uma leitura que o tenha marcado: “O curador ferido” de 

Henri J. M. Nouwen

Uma canção ou música especial: Polifonia do Frei Manuel 

Cardoso

Filme favorito: Não sendo o meu filme favorito, é um filme 

que vi recentemente e que gostei: “Capitão Fantástico”. 

Um filme acerca de uma família com um sistema educativo 

alternativo e em conflito com o modelo de educação tradi-

cional e com a sociedade ocidental.

Local de oração preferido: No nosso seminário em Coim-

bra, o Instituto Missionário do Sagrado Coração, tínhamos 

um espaço no meio da natureza chamado “Cantinho do si-

lêncio” era um dos lugares onde gostava de rezar.

Uma personalidade da Igreja que o tenha influenciado: 

D. José Tolentino Mendonça. Foi meu professor, meu 

orientador de tese e sobretudo ajudou-me a descobrir a 

presença de Deus no belo.
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Paredes acolhe Fins de Semana 
Gastronómicos a 24 a 26 de julho

O 
Município de Pa-
redes promove 
os “Fins de Se-

mana Gastronómicos”, em 
parceria com a Entidade Tu-
rismo Porto e Norte de Por-
tugal, dando a conhecer os 
melhores sabores tradicio-
nais da gastronomia de sete 
restaurantes do Concelho 
que aderiram à iniciativa.

Da ementa dos três dias 
de evento há para degustar 

cabrito assado no forno a le-
nha acompanhado de arroz 
do forno e a sopa seca. Além 
disso, e porque Paredes é 
também terra de “tremocei-
ros”, o tremoço assume, este 
ano, um destaque especial.

No último sábado do mês 
de julho, dia 25, os turistas 
podem, ainda, aproveitar pa-
ra "Descobrir Paredes – Ro-
ta do Tremoço" com a cami-
nhada que preencherá a ma-
nhã ou a tarde.

Os "Fins de Semana Gas-
tronómicos" sentam-se à 

mesa dos restaurantes ade-
rentes “Casa dos Frangos” 
(Baltar), “Casa do Baixinho” 
(Paredes), “Cozinha da Ter-
ra” (Louredo), Restaurante 
“Os Frades” (Vilela), Restau-
rante “O Rei” (Paredes), So-
lar da Brita (Louredo) e Tasca 
do S’Zé (Cristelo).

No domínio do alojamen-
to local de “charme”, partici-
pam na XII Edição dos “Fins 
de Semana Gastronómicos” 
Porto e Norte de Portugal, a 
Casa da Torre (Sobrosa) e a 
Casa de Louredo (Louredo).

TURISMO. Os "Fins de Semana Gastronómicos" estão de 
volta a Paredes dias 24, 25 e 26 de julho. Recorde-se que o 
evento, previsto realizar em março, foi cancelado devido à 
pandemia da Covid-19.

O 9º ano terminou e agora, que música é que se segue?
“A Escola que toca a tua 

música! Que move…a tua 
vida!”

D e p o i s  d a  M ú s i c a ,  a 
Dança! O Conservatório de 
Música e Dança de Ama-
rante Maria Amélia Laran-
jeira tem vindo, ao longo 
dos tempos, a aumentar a 
oferta formativa no Ensino 
Profissional. Além dos cur-
sos de Instrumentista de 
sopro e de percussão e de 
Instrumentista de cordas e 
de tecla, foi recentemente 
lançado o curso de Intér-
prete de Dança Contempo-
rânea. No final dos cursos, 

os alunos terão um diploma 
de dupla certificação (12º 
Ano e Nível IV), que lhes irá 
permitir entrar no mercado 
de trabalho. As inscrições já 
estão a decorrer.

“Estas três ofertas no en-
sino profissional do secun-
dário (10º, 11º e 12º Anos) 
fazem parte da estratégia 
de crescimento que o Cen-
tro Cultural de Amarante – 
Conservatório de Música e 
Dança Maria Amélia Laran-
jeira tem vindo a concreti-
zar nos últimos anos”, refere 
o Presidente do Centro Cul-
tural de Amarante, Francis-

co Laranjeira. Com esta pos-
sibil idade,  os alunos de 
Amarante e dos concelhos 
vizinhos têm agora acesso a 
novas opções no momento 

d e  p r o s s e g u i r e m  o s 
estudos.

Não é necessário ter co-
nhecimento de Música e ou 
de Dança para ingressar. Os 

cursos funcionam de segun-
da a sexta, em regime diur-
no. A pensar nos alunos que 
sentem uma vocação espe-
cial pela Música e pela Dan-
ça e que procuram um ensi-
no onde podem desenvolver 
as aptidões e talentos artís-
ticos, estes cursos prepa-
ram os estudantes para o 
acesso à Universidade.

A criação desta oferta 
formativa surge por iniciati-
va do Centro Cultural de 
Amarante Maria Amélia La-
ranjeira, associação de cará-
ter cultural, desportiva, so-
cial, recreativa, educativa e 

de ensino, sem fins lucrati-
vos, de Utilidade Pública e 
Centro UNESCO, fundada a 
3 de dezembro de 1981.

Estes cursos dão aos alu-
nos a possibilidade de pros-
seguirem os Estudos Supe-
riores em qualquer área, 
desde que as  provas de 
acesso sejam Matemática, 
Português, Inglês e/ou His-
tória da Cultura e das Artes.

Escola Profissional de 
Música e Dança de Ama-
rante Maria Amélia Laran-
jeira - A Escola que toca a 
tua música! Que move…a 
tua vida!
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Carta de Joana Aires, 
aos paredenses

C
oncluída a minha 
formação em Ges-
tão Hoteleira e 

nesta fase inicial do negócio 
estou a terminar o mestrado 
em Gestão de Empresas, pre-
tendo colocar na prática tudo 
o que aprendi e para o qual de-
diquei muito do meu tempo, 
no objetivo de no futuro poder 
realizar um dos sonhos na 
perspetiva da criação de um 
espaço onde possa usufruir do 
prazer de transmitir os conhe-
cimentos adquiridos na facul-
dade, às pessoas que apre-
c i a m  a  g a s t r o n o m i a 
portuguesa.

Aliás,  a escolha do nome 
para o espaço no qual vou ini-
ciar esta minha aventura foi 
centrada precisamente a 
pensar em todos aqueles que 
nos visitarão e que o farão 
para serem surpreendidos 
agradavelmente.

DEGUSTAR E GOSTAR, 
será sempre a nossa premis-
sa e eu pessoalmente sentir-
-me-ei realizada se o feedba-
ck dos que nos visitam nos 
transmitirem com um sim-
ples olhar a sua satisfação no 
final da sua refeição.

No desenvolvimento da 
minha  ideia para o início na 
área  de restauração, tive a fe-
licidade de encontrar  dispo-
nível o espaço  no campo de 
Golf em Vila Cova de Carros, 
um local fantástico onde im-
peram os espaços verdes e 
uma paisagem linda, que nos 
conduz ao relaxo e lazer, 
criando na nossa mente o de-
sejo de degustar e saborear 
uma refeição onde esteja pre-
sente a cozinha tradicional.

Considero que o melhor 
impacto para promover o 
restaurante será  sempre pe-
la qualidade do serviço  pres-

tado. Se conseguir satisfazer 
o cliente de forma  exemplar 
esse será  sempre um meio 
de comunicação por exce-
lência e considero que por 
acréscimo, será a melhor 
promoção, porque a satisfa-
ção do cliente é o meu princi-
pal objetivo e de nada adian-
tará ter bons pratos, bom 
atendimento, boa localiza-
ção e um espaço bonito, se a 
q u a l i d a d e  n ã o   e s t i v e r  
presente.

O meu principal objetivo 
é transformar clientes espo-
rádicos em clientes fiéis e fi-
delizados em recomenda-
ções positivas.

Sei que serei avaliada a 
cada serviço e esse será tam-
bém um dos meus maiores 
desafios. 

“Tudo o que é bom dura o 
tempo necessário para ser 
inesquecível.””
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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, Gou-
veia. DEF: Rui Alves (Barrosas), Celso Sousa 
(Vila Caiz), Chiquinho. MÉD: Carlão (Alpendo-
rada), Hugo Costa (Aliança Gandra), Diogo Pre-
to (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, Hugo Silva 
(Aliança Gandra), Carlos Nunes. MÉD: Ratinho 
(Vilarinho), Edu Santos (Freamunde). AVA: Ra-
finha, Carlos Ferreira, Migas (Freamunde), Da-
nilo Castro.

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

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

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

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

GR: Jota (Paredes). DEF: Pepe (Lousada), Ricar-
do Barros (Águias Eiriz), Hugo Silva (Rebordo-
sa). MÉD: Hugo Costa (Aliados Lordelo). AVA: 
Diogo Brandão (Aliados Lordelo), Jonas 
(Vilarinho).

DEF: Ricardo Costa.

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

GR: Filipe Barros. DEF: Preto, Bruninho, Gonça-
lo Silva. MÉD: Frazão, André Rocha, Trigueira, 
Alex Moreira. AVA: Alex Carvalho, Maurício, 
Diogo Almeida.

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousense), Carlos 
Ribeiro (Maia Lidador), Fábio Carvalho (Valada-
res Gaia). DEF: João Moreira (Barrosas), Hugo 
Soares (Vila FC). MÉD: Artur Pacheco (Lousa-
da), André Silva (juniores Aliados Lordelo), Car-
lão Leal (Barrosas), João Dias (Sobrado). AVA: 
Nordine (Mirandela), Rui Silva (Grijó), Duarte 
Oliveira (Vilarinho), Ansumane (SC Rio Tinto).

GR: João Mendes (Nun’Álvares). DEF: Tiago Sil-
va (Amarante), Dani (Amarante), Edgar Teixeira 
(Aliança Gandra), Pepe (Salgueiros), José Vilaça 
(Salgueiros). MÉD: Luís Gonçalves (Salgueiros), 
Micael Ferreira (sub-23 Rebordosa). AVA: Mar-
tins (Vilarinho), Vítor Andrade (Salgueiros), 
Diogo Machado (sub-23 Rebordosa), Flávio 
Silva (sub-23 Rebordosa).

ALIADOS 
LORDELO

Tr: Pedro Ferreira

REBORDOSA

Tr: Arlindo Gomes
(Vila Meã)

SAÍDAS DÚVIDAS PERMANÊNCIAS

Informações confirmadas pelos canais oficiais dos Clubes

CONTRATAÇÕES

DEF: Amílcar. MÉD: Rui Batata (Vila Caiz), Tiago 
Vareira. AVA: Tiago Leão.

GR: Postiga. DEF: Nando, Penela, André Morei-
ra, Pedro Nunes. MÉD: Serginho, Mauro, Mário 
Alves, Alex. AVA: Jota, João Garcês, Fábio Ro-
drigo, Miguel Magalhães, João Pedro, Ricardo 
Oliveira.

SOBRADO

Tr: Helder Amaral 
(sem clube)

VILARINHO

Tr: Marcos Nunes

GR: Kiko, Buno Tiago. MÉD: Tiago Teixeira. 
AVA: Ruben Pereira, Papi.

GR: Vítor Hugo (Roriz). DEF: Machadinho (San-
tiago Mascotelos), Zé Pedro, João Gouveia, 
Hélder Silva, Bruno Machado. MÉD: Tiago San-
tos, Dani Mendes (Roriz), Gil. AVA: Ricardo Ri-
beiro, Duarte Oliveira (Aliados Lordelo), Mar-
tins (Rebordosa), Jonas (Aliança Gandra).

GR: Pedro Silva (Águias Eiriz), Gabi (juniores 
Sobrado). DEF: Faneca (Águias Eiriz), Diogo 
Teixeira (Lavrense), Luís André (Lavrense), Ke-
vin (Esperança Lagos). MÉD: Paulo Oliveira 
(S.Pedro Cova), Paulinho Teixeira (Oliveira 
Douro), Pedro Vieira (Avintes). AVA: Rúben 
Vale (Maia Lidador), Kainã (Marco 09), Gui-
lherme Cruz (Leça

GR: Alex Cerqueira (Gondomar B). DEF: Diogo 
Azevedo (Folgosa Maia), Miguelito (Ninense), 
Bruno Schuster (São Paio SC), Filipe Alves (San-
ta Eulália), Dani Sousa (São Martinho). MÉD: 
Ratinho (Rebordosa). AVA: Dani Pereira (Ni-
nense), Paulo Pinto (Santa Eulália).

GR: Marcos. DEF: João Leitão. MÉD: Rui Morei-
ra, Paulo Pinto, Alex Sousa, Júlio Santos. AVA: 
Pedro Bento.

DEF: Marcos Pinto (Alpendorada), Fabú (Inter 
Milheirós), Padeiro (Paredes), Migas. MÉD: 
João Dias (Aliados Lordelo), Fajó (Varziela). 
AVA: Hugo Silva (Folgosa Maia), Bruno Silva 
(Ermesinde), Ferraz (Paredes), Miguel Silva 
(Lousada).

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

GR: Luís Oliveira. DEF: Varela, David Sousa. 
MÉD: Postiga, Luís Costa, Ricardo Pinto, Rui 
Carvalho. AVA: Teixeira, Itallo Mazzardo.

GR: Ricardo Martins, Luís Martins. DEF: Henri-
que, Ricardo André, Joka, Hélio Gonçalves. 
MÉD: Nuno, Ruca, Mica, Tiago Miguel. AVA: 
Mário Neiva, Rui Peto, Benício, Hugo Azevedo.

GR: Rui Pedro (juniores Penafiel). DEF: Marcos 
Pinto (Sobrado), Ivo Magalhães (Cinfães). MÉD: 
Carlão (Aliados Lordelo). AVA: Ba (Vila Caiz).ALPENDURADA

Tr: Renato Coimbra

DEF: Costa Pinto (Vila Meã), Vítor Mendes 
(Barrosas), Fábio Teixeira (CD Celoricense), Ga-
bi (CD Celoricense). AVA: Lula (Vila Caiz), Silvé-
rio (Cinfães).

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

VILA CAIZ

Tr: Jorge Regadas 
(sem clube)

FREAMUNDE

Tr: Jorge Nogueira

GR: Samu. DEF: Pedro Marinho, Leonardo Dias, 
Dani. MÉD: Fabiano, Moura. AVA: Henrique 
Vieira.

AVA: Souza.

GR: João Cunha (Vila Meã), Santiago Florez 
(sem clube). DEF: Celso Sousa (Aliados Lordelo). 
MÉD: Rui Batata (Alpendorada), Gonçalo Gui-
marães (Ribeirão), Rui Monteiro (Barrosas). 
AVA: Maomé (Marco 09), Gonçalo Ferreira 
(Dragões Sandinenses), Lula (Lixa), João Pimen-
tel (Sanche FC), Gilmar (Aliados Lordelo).

GR: Francisco Miranda (Marco 09). DEF: Henri-
que Azevedo (Régua). MÉD: Edu Santos (Re-
bordosa), João Sousa (Valadares Gaia). AVA: 
João Beirão (Valadares Gaia), Migas (Rebordo-
sa), Gaston Tshabalala (Ferrovia Huambo, An-
gola), Fonseca (Aliados Lordelo).

GR: Ernesto Sousa, João Pinto, Nicolás, João Via-
na. DEF: Miguel Silveira, Thomas Queirós, Dra-
mé, Dário Moreira, Tiago Zidane. MÉD: Innocent 
Onobun, Diaby, Álvaro Macedo. AVA: Francis 
Amoah, Rui Pinto, Diogo Mendonça, Tiago Tei-
xeira, Rafa, Leandro Teixeira, Fábio Macedo.

GR: Alexandre Reis. MÉD: Pedro Vieira (Caíde 
Rei), João André (Aparecida). AVA: Tiaguinho 
(Aparecida), Ba (Alpendorada).

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

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

GR: Diogo Santos. DEF: Moreira, Paulo Montei-
ro, Xandão, Moca, Xicão. MÉD: Pedro Vaqueiro, 
Pedro Alves, Tiago Ribeiro. AVA: Valdinho, Yei-
ner Naranjo.

GR: Flávio Brandão (Aliança Gandra). DEF: Pe-
dro Batista (Barrosas), Rafa (Rebordosa), Nani 
(Aliança Gandra). MÉD: Zito Gomes (Oliveira 
Bairro).

LIXA

Tr: Filipe Mesquita

GR: Rui Saraiva, Francisco Miranda (Freamun-
de). DEF: Fanôco (Cinfães), Matheus Carioca 
(GD Resende). MÉD: Carlos Alberto. AVA: 
Kainã (Sobrado), Mirandinha (Amarante), Mao-
mé (Vila Caiz).

GR: Gonçalo Sousa, Paulo Freitas. DEF: Bruno Ma-
tos, Flecha, Hugo Pereira, Gustavo. MÉD: Vasco Sa-
raiva, João António, Francisco Duarte. AVA: Edmil-
son, Paulo Jorge, Mbala, Luís Ferreira, Serrinha.

BARROSAS
Tr: Tonanha 
(Rebordosa)

VILA MEÃ

Tr: Zamorano

GR: Fábio Rodrigues. DEF: Tété, Jorge Silva, Fá-
bio Vieira. MÉD: Rui Pedro, João Paulo, Messi, 
Nuno Moreira. Ava: Ávila, Paulinho, Rui Costa, 
Ruben Cunha, Korta, João Rafael.

DEF: Hugo Baldaia, Ibraima Sissé, Cleony Tei-
xeira. MÉD: Bruno Plácido, Lamine Embaló, 
Agostinho. AVA: Paulinho, Alex Alcântara, 
Ivandro, José Polo, António Santos, Djô Djô, 
Anselmo, Rooney.

MÉD: Eduardo Seixas (Tirsense).

GR: Rui Pedro (Amarante). DEF: Costa Pinto 
(Lixa).

MÉD: Pedro Monteiro, Andres Freitez, Allan.

DEF: João Moreira (Aliados Lordelo), Pedro Ba-
tista (Lixa), David Mendes (Raimonda). MÉD: 
Carlão Leal (Aliados Lordelo), Jorginho (Joane), 
Rui Monteiro (Vila Caiz).

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

GR: Chiquinho. DEF: Perry. Ava: Davide Bessa.

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

DEF: Pepe (Aliança Gandra). MÉD: Francisco 
André (Amarante), Alisson Spier (Rebordelo), 
Gustavo Burity (Sertanense).

MARCO 09

Tr: José Oliveira
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ALORD destaca escritor chileno que tornava 
simples as histórias mais complicadas 

L
uís Sepúlveda nas-
ceu em Ovalle, no 
Chile, a 4 de outu-

bro de 1949 e morreu a 16 
de abril de 2020 em Ovie-
do, Espanha, vítima de Co-
vid-19. O seu pai era mili-
tante do Partido Comunis-
ta e  proprietário de um 
restaurante. A mãe era en-
fermeira e tinha origens 
mapuche. Cresceu no bair-
ro San Miguel de Santiago e 
estudou no Instituto Nacio-
nal, onde começou a escre-
ver por influência de uma 
professora de História.

“Sempre vi a literatura 
como um ponto de encon-
tro. Primeiro, é um ponto 
de encontro do escritor 
com a sua própria memória, 
com as suas referências 
culturais e sociais. Depois, 
é um ponto de encontro en-
tre dois estados de alma: o 
do escritor, quando estava 
a escrever, e o do leitor, no 
momento em que lê", des-
crevia o autor de O Poder 
dos Sonhos.

Aos 15 anos Sepúlveda 
ingressou na Juventude 
Comunista do Chile,  da 
qual foi expulso em 1968. 
Depois disso, militou no 
Exército de Libertação Na-
cional do Partido Socialista. 
Após os estudos secundá-
rios, ingressou na Escola de 
Teatro da Universidade de 
Chile, da qual chegou a ser 

diretor. Anos mais tarde, li-
cenciou-se em Ciências da 
Comunicação pela Univer-
sidade de Heidelberg, na 
Alemanha.

Da sua vasta obra – toda 
ela traduzida em Portugal –, 
destacam-se os romances 
O Velho que Lia Romances 
d e  A m o r  e  H i s t ó r i a  d e  
u m a  G a i vo t a  e  d o  G a t o  
que a Ensinou a Voar. Mas 
todos os seus livros con-
quistaram em todo o mun-
do a admiração de milhões 
de leitores.

Em 2016, recebeu o Pré-
mio Eduardo Lourenço – 
que visa galardoar perso-
nalidades ou instituições 
com intervenção relevante 
no âmbito da cooperação e 
da cultura ibérica –, uma 
h o n ra  d e  d e f i n i u  c o m o 
« u m a  e m o ç ã o  m u i t o 
especial».

ROMANCISTA, 
REALIZADOR, 
ROTEIRISTA, 
JORNALISTA 
E ATIVISTA POLÍTICO
Em 1970 Luís Sepúlveda 

venceu o Prémio Casa das 
Américas pelo seu primeiro 
livro, Crónicas de Pedro 
Nadie, e também uma bolsa 
de estudo de cinco anos na 
Universidade Lomonosov 
de Moscovo. No entanto, só 
ficaria cinco meses na capi-

tal soviética, uma vez que 
foi expulso da universidade 
por “atentado à moral pro-
letária”. Membro ativo da 
Unidade Popular chilena 
nos anos 70, teve de aban-
donar o país após o golpe 
militar de Augusto Pino-
chet. Viajou e trabalhou no 
Brasil, Uruguai, Bolívia, Pa-
raguai  e  Peru.  Viveu no 
Equador entre os índios 
Shuar, participando numa 
missão de estudo da UNES-

CO. Em 1979 alistou-se nas 
fileiras sandinistas, na Bri-
gada Internacional Simon 
Bolívar, que lutava contra a 
ditadura de Anastácio So-
moza. Depois da vitória da 
revolução sandinista, tra-
balhou como repórter.

Em 1982 rumou a Ham-
burgo, movido pela sua pai-
xão pela literatura alemã. 
Nos 14 anos em que lá vi-
veu, alinhou no movimento 
ecologista e, enquanto cor-
respondente da Greenpea-
ce, atravessou os mares do 
mundo, entre 1983 e 1988. 

Em 1997, instalou-se em 
Gijón, em Espanha, na com-
panhia da mulher, a poetisa 
Carmen Yáñez. Nesta cida-
de fundou e dirigiu o Salão 
do Livro Ibero-americano, 
destinado a promover o en-
contro de escritores, edito-
res e livreiros latino-ameri-
canos com os seus homólo-
gos europeus.

Luís Sepúlveda vendeu 
m a i s  d e  1 8  m i l h õ e s  d e 
exemplares em todo o mun-
do e as suas obras estão tra-
d u z i d a s  e m  m a i s  d e  6 0 
idiomas.

ESCRITOR DO MÊS. Da vasta obra de Luís Sepúlveda destacam-se os romances O Velho que Lia Romances de Amor e História de 
uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar ou o Poder dos Sonhos, coletânea de crónicas ou A Sombra do que Fomos que relata a 
decadência do comunismo, etc. 

“Antonio José Bolívar Proaño tirou a sua dentadura posti-

ça, guardou-a embrulhada no lenço, e, sem parar de amal-

diçoar o gringo que estivera na origem da tragédia, o admi-

nistrador, os garimpeiros, todos os que insultavam a virgin-

dade da sua Amazónia, cortou com um golpe de machete 

um grosso ramo e, apoiando-se nele, pôs-se a andar na di-

reção de El Idilio [como ironicamente, ou não, se chama o 

local onde vive], da sua choça, dos seus romances, que fala-

vam do amor com palavras tão bonitas que às vezes lhe fa-

ziam esquecer a barbárie humana.” In O velho que lia ro-

mances de amor.
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Foi no dia 1 de Julho de 
2003 que Baltar ascendeu à 
categoria de Vila.  O projeto 
nasceu no mandato de An-
tónio Ribeiro ( José Pataco) 
no ano de 2001. Dois anos 
depois foi aprovado na As-

sembleia da República. A 
Vila de Baltar sempre foi 
central e teve um papel im-
portante na história do Con-
celho. Foi sede do Concelho 
de Baltar, que durou apenas 
3 anos, entre 1834 e 1837.

    BALTAR

Baltar é Vila há 17 anos
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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 complexo desporti-
vo está em fase de acaba-
mento. A pandemia “ Co-
vid 19 “ atrasou a obra 
que está na sua fase ter-
minal.  Nos últimos anos 
muitos jovens têm “ fugi-

do “ por falta de condi-
ções para a prática do fu-
tebol de formação. Espe-
ra-se que a inauguração 
de um equipamento des-
portivo situado  num am-
biente escolar,  venha 

contribuir para estancar 
esta “ fuga “ e  que seja um 
catalisador para a prática 
do desporto em boas con-
dições, conjuntamente 
com os bons resultados 
escolares.

Com o desaparecimen-
to do polidesportivo do 
centro de Baltar, vai ser 
construído um equipa-
mento semelhante no 
campo antigo do União 
Sport Clube de Baltar. O 

Lugar da Igreja sempre foi 
o grande impulsionador do 
União Sport Clube de Bal-
tar, pelo que com as novas 
instalações do clube, per-
dem de certa forma, uma 
parte da sua identidade. 

Nesse sentido, a constru-
ção do polidesportivo na-
quele local visa descentra-
lizar a prática do desporto 
e ao mesmo tempo meno-
rizar a perda de um equipa-
mento naquele local.

N o  s e g u i m e n t o  d a 
aprovação da candidatu-
ra ao programa Volunta-
riado Jovem Natureza e 
Floresta, a Junta de Fre-

guesia de Baltar vai coor-
denar uma equipa de qua-
tro jovens, que percorre-
r á  a  f r e g u e s i a  p a r a 
prevenção de incêndios e 

recolha de lixo na flores-
ta. A iniciativa terá inicio, 
no próximo dia 21 de Ju-
lho,  e terminará no dia 31 
de agosto.

Desportivo de Baltar  
vai ser inaugurado brevemente 

Campo sintético  
no antigo campo de futebol

Programa Voluntariado Jovem Natureza 

O centro de Baltar vai ser 
completamente requalifica-
do. Ainda este ano a rotunda 
vai sofrer grandes alterações, 
mas sem perder a sua identi-
dade. O edifício-sede do 

União Sport Clube de Baltar 
vai ser demolido, bem como o 
polidesportivo que está inse-
rido no centro de Baltar. A 
ideia é  construir um parque 
acolhedor, dando assim a pos-

sibilidade dos habitantes da 
vila usufruírem de um espaço 
central que permita o descan-
so e a realização de espectácu-
los e outros eventos num local 
mais apropriado para o efeito.

A Vila de Baltar continua a 
apresentar um grande proble-
ma em relação à água e ao sa-
neamento. Segundo o Presi-
dente da Junta, Jorge Coelho, 
estão  a decorrer negociações  
entre a Câmara de Paredes e a 

Be Water – Paredes. A resolu-
ção deste problema  só será 
efetuada a médio prazo, por-
que atualmente a Câmara 
Municipal está a resolver o 
problema no sul do Concelho 
em que a autarquia está a as-

sumir o custo da construção 
da rede. O autarca espera que 
posteriormente a resolução 
deste problema na Vila de Bal-
tar e freguesias adjacentes 
seja uma realidade o mais ra-
pidamente possível.

Requalificação do Centro de Baltar

O problema do saneamento  
e da água na Vila de Baltar

PUB
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No passado dia 3 de ju-
lho de 2020 ocorreu uma 
colisão rodoviária, provo-
cando um ferido grave do 
sexo masculino, em Rebor-
dosa. A colisão que envol-
veu um veículo ligeiro de 
mercadorias e uma moto, 
ocorreu na Av. Zona Indus-

trial de Rebordosa. O feri-
do, condutor do motoci-
clo, depois de assistido pe-
l o s  B o m b e i r o s  e  p o r 
elementos da VMER foi 
transportado para o hospi-
tal de São João no Porto. A 
GNR de Lordelo tomou 
conta da ocorrência.

Acidente grave 

A Câmara Municipal de 
Paredes reforçou a rede de 
ecopontos com a colocação 
de contentores semienter-
rados (molok’s) em vários 
pontos do Concelho.

A autarquia iniciou esta 
semana o reforço dos eco-
pontos, para a recolha seleti-
va do lixo, em Baltar, Parada 
de Todeia, Lordelo e Gandra. 
Nesta fase, foram colocadas 
15 novas estruturas imple-
mentadas em locais de ele-
vada densidade populacio-
nal. Estes novos equipamen-
tos para deposição de vidro, 
embalagens, papel/cartão e 
resíduos indiferenciados 
têm maior capacidade para 
receber resíduos e locali-
zam-se na Rua do Feital, em 

Baltar, na face à EN 319, em 
Parada de  Todeia, em Pe-
nhas Altas, em Lordelo, e jun-
to à ponte da Pinguela, em 
Gandra.  
A colocação desta tipologia 
de contentores irá permitir 
melhorar a higiene urbana e 
o  a m b i e n t e ,  a t r a v é s  
de maior capacidade de 
a c o n d i c i o n a m e n t o  d o s  
resíduos, sendo que ocupa-
ção do espaço à superfície  
e o impacto visual são redu-
zidos na medida em que ape-
nas 1/3 do contentor está 
visível. Estes contentores 
permitem ainda a redução 
de maus cheiros dado que as 
temperaturas mais baixas no 
subsolo retardam o cresci-
mento de bactérias.

    LORDELO 

Contentores semienterrados  
em Baltar, Parada de Todeia,  
Lordelo e Gandra

Mário João, o padre que 
estava responsável pelas 
paróquias da cidade de Re-
bordosa e da vila de Baltar, 
escreveu aos paroquianos a 
anunciar que deixou de 
exercer as funções, que di-
ga-se, estavam suspensas 
pelo trabalho de missioná-
r i o  n o  I t o c u l o ,  e m 
Moçambique. 

O jovem padre lamenta 
não ter podido de viva voz le-
var a mensagem aos paro-
quianos, justificando o recur-
so à mensagem escrita com 
as medidas restritivas impos-
tas pela pandemia de co-
vid-19 que o impossibilita-
ram de regressar a Portugal. 

O Progresso de Paredes 
reconhecendo a popularida-
de do padre juntos das comu-
nidades de Rebordosa e Bal-
tar publica, na integra, a men-
sagem de despedida de 
Mário João enviada à paró-
quia de Rebordosa. Para a 
Baltar deve ter seguido idên-
tica memsagem. 

“Amigos,
Parti há quase um ano em 

missão e a vida e o trabalho 

em Itoculo está a ser extraor-
dinário. Tenho vivido entre 
os macuas, um povo marcado 
pelo sofrimento e pelas difi-
culdades, mas um povo ver-
dadeiramente feliz que 
“aposta” tudo na e com a fa-
mília. Também a vida e o tra-
balho em Equipa Missionária 
é muito bom: com os Padres e 
as Irmãs Espiritanas e com as 
Leigas Missionárias. Tenho 
aprendido muito.

Dei-me conta, logo nos 
primeiros tempos em Mo-
çambique, que um ano de 
missão é muito pouco. E isso 
mesmo também me disse-
ram, logo à chegada, o Se-
nhor Arcebispo de Nampu-
la, D. Inácio e o Senhor Bis-
po de Nacala, D. Alberto. E 

foram-me dizendo os mis-
sionários com quem me fui 
cruzando: «Só um ano?».

Assim, no final de feve-
reiro, pedi ao nosso Bispo, 
D. Manuel, para continuar 
mais dois anos na Missão de 
Itoculo. E o Senhor D. Ma-
nuel aceitou, mas manifes-
tou preocupação com situa-
ção provisória da nossa pa-
róquia de S.  Miguel  de 
Rebordosa. Assim combi-
namos que eu deixaria de 
ser o vosso pároco para ser 
encontrado um novo páro-
co para vos assistir.

Se não fosse a pandemia, 
já estaria aí desde o final de 
junho, e poderia falar-vos 

pessoalmente, como ainda 
não foi possível, envio-vos 
estas palavras.

Nesta hora quero deixar 
uma palavra de agradeci-
mento aos Bispos da nossa 
Diocese do Porto pela con-
fiança que depositaram em 
mim para ser o vosso pastor. 
Outra para o P. Felisberto 
que me ajudou a partir em 
missão, e outra para os Pa-
dres Espiritanos e para os 
Padres da Consolata que 
colaboraram neste último 
ano com a nossa paróquia.

Um obrigado a todos 
vós, pelo todo o caminho 
que fizemos juntos. As mi-
nhas sinceras desculpas a 
todos os que deixei para 
trás, esqueci ou feri… Que a 
vossa caminhada continue 
com o novo pároco que o 
Senhor D. Manuel breve-
mente vos vai enviar. O ano 
passado quando parti, di-
zia-vos que partia convosco 
em missão, agora asseguro-
-vos que continuaremos 
juntos em missão, como se 
diz aqui em Itoculo, esta-
mos juntos.

E por fim um pedido, 
continuai a rezar por mim. 
Muito obrigado.

O vosso,
Padre Mário João”

    REBORDOSA

Padre Mário João deixa paróquias
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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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Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
a leitura que fiz sobre a pande-
mia de coronavírus, evitei os 
artigos que se concentravam 

nos erros iniciais que poderiam ter tra-
vado a COVID-19 – isto se tivéssemos 
estado mais atentos e organizados.
Também tenho razões para boicotar os 
artigos sobre os sinais de alerta preco-
ce: os cientistas já detalhavam estes si-
nais de alerta há várias décadas, e mui-
tos dos jornalistas que escreviam sobre 
estes temas também o fizeram. 
Os especialistas já há muito que esta-
vam a identificar condições que pode-
riam levar à introdução de novos pató-
genos potencialmente devastadores – 

alterações climáticas, urbanização 
desenfreada, a proximidade de huma-
nos com animais nas quintas e nas flo-
restas que servem como reservatórios 
virais – através da disseminação mun-
dial destes micróbios acelerada pelas 
guerras, pela economia global e pelas 
viagens aéreas internacionais. Mas con-
tinuávamos despreocupados a viver as 
nossas vidas, apesar de uma ameaça 
crescente. 
Talvez nos tenhamos habituado às 
ameaças de uma verdadeira crise inter-
nacional, porque assistimos a muitas 
ameaças que “eram a tal” a desaparecer, 
com um surto após outro a permanece-
rem confinados a regiões do mundo que 
pareciam remotas e diferentes daquilo 
que muitos de nós conhecíamos. 
Tirando a SIDA, as epidemias mais gra-
ves não eram geralmente globais: em 
2003, a SARS praticamente não saiu da 
Ásia; em 2012, a MERS não saiu real-
mente do Médio Oriente; e em 2014, o 

Pandemia

A
s últimas semanas têm sido 
pródigas em boas notícias 
lançadas a conhecimento pu-

blico, para a saúde e para o ambiente 
dos paredenses. 
Os baixos números conhecidos de Co-
vid-19 no concelho e a confirmação 
dos 39 testes realizados a alunos da 
CESPU, em Gandra, com resultado ne-
gativo colocam o homem do momento, 
o vereador da saúde, lá em cima, nos 
píncaros, não fosse o maior problema 
mundial de saúde em 2020 a malfada-
da Pandemia da corona vírus.
Ora, se lá em cima estará a saúde (dei-
xemos para mais adiante o que pode-
rá estar lá em baixo!), porque o verea-
dor do ambiente também não poderá 
parar de surpreender-nos, e sempre 
pela positiva: o pelouro do ambiente 

anunciou que o sr. Vice-Presidente 
“acompanhou os trabalhos de limpeza 
e higienização” de 2100 contentores 
de 800L de deposição de resíduos in-
diferenciados de todo o concelho, co-
meçando por Gondalães.
A juntar-se a esta desinfeção esteve 
ainda noticia da colocação de mais 15 
contentores do tipo molok instalados 
em Baltar, Gandra e Parada de Todeia. 
Um reforço bem-vindo em tempos em 
que, estando em casa, se produzem 
mais resíduos aliado ao facto de es-
tarmos a falar contentores para a re-
colha seletiva de vidro, embalagens, 
papel/cartão e indiferenciados.
Em termos de saúde publica ocorreu, 
no início deste mês a deteção da bac-
téria legionella com níveis acima dos 
limites normais na piscina e no ginásio 
do complexo da Piscina do Sul do con-
celho, em Recarei. Uma informação 
que surgiu da população que se aper-
cebeu das alterações do normal fun-
cionamento deste equipamento pu-
blico. Ainda que os registos possam 
ter sido isolados ou mesmo baixos, 
não houve qualquer comunicação da 
Camara Municipal  a informar os 
utentes quer do sucedido, quer dos 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Os segredos bem guardados da  legionella e do Aterro em Paredes!

mariocamilomota@gmail.com
psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

D
esde os anos 80 do século 
passado até ao início deste 
século assistimos a uma forte 

expansão da escolaridade obrigató-
ria, passamos da obrigatoriedade do 
ensino até à quarta classe, para a 
obrigatoriedade de ter o décimo se-
gundo ano de escolaridade, todas es-
tas alterações obrigaram sobretudo 
nos anos 80 e 90 à construção de um 
elevado número de escolas por todo o 
país e especialmente em Paredes, a 
maioria destas foram feitas com solu-
ções que continham amianto na sua 
composição, designadamente placas 
de fibrocimento que cobrem e co-
briam a maioria das nossas escolas.
Felizmente a utilização de fibras de 
amianto foi proibida, mas os investi-
mentos que podiam permitir a requa-
lificação e modernização da escolas 
construídas com recurso ao amianto 
tardou em aparecer, foram vários os 
governos que inscreveram esta in-
tenção nos seus programas eleitorais, 
mas a concretização deste objetivo 
tardava em aparecer.
Felizmente o governo do PS liderado 
por António Costa decidiu combater 
o problema de frente e aprovou re-
centemente um pacote financeiro, 
com apoios de fundos comunitários, 
que vai permitir pelo menos em Pare-
des eliminar de uma vez por todas 
com a presença de amianto nas nos-
sas escolas.
A requalificação das escolas E.B2.3/S 
de Lordelo e a E.B2.3 de Rebordosa, 
permitiam já uma diminuição drástica 
da presença de amianto no Concelho, 
mas esta resolução governamental 
veio permitir que em breve a presen-
ça deste elemento potencialmente 
nocivo para a saúde desaparece e 
com as novas coberturas vamos tam-
bém ajudar a melhor o conforto tér-
mico das escolas em causa.
A presença em mais ou menos quanti-
dade nas Escola Básica e Secundária 
de Cristelo, Escola Básica e Secundá-
ria de Paredes, Escola Básica e Secun-
dária da Sobreira, Escola Básica e Se-
cundária de Vilela e Escola Secundá-

ria Daniel Faria - Baltar de Paredes, 
com esta medida vai desaparecer, o 
governo e bem vai delegar esta com-
petência nos Municípios para dar 
mais celeridade ao processo.
O próximo ano letivo arranca carre-
gado de incertezas provocadas pela 
pandemia do Covid-19, mas com uma 
certeza, será este o último ano letivo 
com coberturas de fibrocimento nas 
escolas de Paredes.
O desbloqueamento de fundo comu-
nitários para esta operação foi vital, a 
substituição das coberturas atuais 
em fibrocimento são um investimen-
to pesado para as Autarquia, sem esta 
possibilidade de recorrer aos fundos 
comunitários o problema iria perdu-
rar certamente.
Estas são as obras que nos dão prazer 
ver executadas, pois sabemos o quan-
to a comunidade educativa de Pare-
des reclamava por uma escola livre de 
Amianto, por uma escola mais saudá-
vel e segura do ponto de vista am-
biental, a eliminação de fatores po-
tencialmente prejudiciais para a saú-
de humana e a existência de materiais 
com amianto não deixavam ninguém 
descansado.

O fim do  
mianto nas Escolas

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos 

princípios orientadores da in-

formação livre, rigorosa e 

isenta.

2 - Defesa firme dos valores re-

presentativos do concelho de 

Paredes em áreas tão diversas 

como a política, a economia, a 

empresarial, a religiosa, a des-

portiva, a social e do seu pa-

trimónio cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual 

para todos os cidadãos, inde-

pendentemente da cor, raça, 

género, convicções, religião, 

nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos lei-

tores, assegurando a dignidade 

das pessoas e das instituições e 

a sua privacidade.
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Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Pandemia Ébola foi maioritariamente um flagelo 
africano. 
No resto do mundo, continuávamos a 
escapar entre os pingos da chuva, e era 
fácil atribuir a suscetibilidade de todos 
os outros a coisas que não existiam no 
nosso estilo de vida. Muitos de nós não 
andávamos de camelo, não comíamos 
macacos ou lidávamos com morcegos e 
outros animais vivos nos mercados.
As pessoas partilham todo o tipo de conje-
turas sobre a origem da atual pandemia, 
desde as mais previsíveis às mais originais. 
Mas agora, quando cada semana que pas-
sa parece quase irreconhecível, existe al-
go de estranho, e talvez até de esclarece-

dor, sobre a leitura das histórias no meu 
livro – histórias que aconteceram no sécu-
lo passado, quando os novos vírus conti-
nuavam a emergir, assolavam uma popu-
lação e eventualmente desapareciam. 
Nunca observámos nada com esta escala 
(com exceção da pandemia de gripe espa-
nhola de 1918-19), e nunca com tamanha 
ferocidade e mistura específica de trans-
missibilidade e letalidade. Mas quase que 
aprendemos a lição corretamente na dé-
cada de 1990; talvez agora a possamos 
aprender de vez.
Importa acordar e dar atenção aos si-
nais do tempo, para ainda agirmos a 
tempo.

Os segredos bem guardados da  legionella e do Aterro em Paredes!
procedimentos para a retoma do nor-
mal funcionamento da Piscina. 
Obviamente, a comunicação publica 
que o pelouro da saúde deveria ter 
realizado e tão bem o faz para aspe-
tos positivos, não teve a mesma cor-
respondência, numa pretensão mu-
nicipal de “abafar” a deteção de ní-
veis acima dos elevados da bactéria e 
sobretudo provando a falta de coe-
rência na segurança que a informa-
ção necessária aos utentes dá em ca-
so de saúde publica. Graças á Co-
vid-19 e aos condicionalismos de 
funcionamento dos espaços públicos 
e piscinas, não se registou qualquer 
caso de infeção, para o qual havia ris-
co de ter acontecido.
Um outro caso que ainda muita tinta 
poderá trazer é o do anúncio do Sr. 
Presidente da Camara Municipal de 
Lousada que empurrou para Paredes 
a construção do futuro aterro que irá 
servir o Vale do Sousa como destino 
final de resíduos recolhidos na re-
gião. Na defesa do seu município so-
bre os negócios de resíduos que o 
aterro localizado em Lousada tem 
vindo a fazer, o sr. Presidente ”chu-
tou” para Paredes a “unidade mecâni-

co-biológica de tratamento de resí-
duos a ser construída e, em Assem-
b l e i a  M u n i c i p a l  o  e x e c u t i v o 
Paredense nada disse sobre o assunto. 
Nem desmentiu, nem confirmou algu-
ma estratégia intermunicipal para a 
gestão de resíduos.
Como elemento comum a estes anún-
cios figura-se uma estratégia de valori-
zação de pequenos passos dados para a 
melhoria da qualidade de vida e sobre-
tudo uma comunicação forte e persis-
tente na preparação das eleições au-
tárquicas do próximo ano. Esta estra-
tégia de comunicação é, sem qualquer 
dúvida a prova de uma campanha elei-
toral que se iniciou institucionalmente, 
com uma gestão seletiva da informa-
ção municipal e que pretende ocupar o 
espaço publico e as conversas com um 
cenário muito cor-de-rosa e um saco 
cheio de promessas.
Assim, é muito relevante que se pos-
sam analisar alguns sinais que ora vêm 
do povo ora vêm a comunicação das 
autarquias ao redor de Paredes. Uma 
vez que nem sempre o que parece é, e 
muitas vezes o que nos vende a comu-
nicação é grande saco de ilusões onde 
a verdade não é colocada a nú.

F
im de ciclo - Na sequência de outros 
expressivos prenúncios, a proposta 
de nomeação do desgraçadamente 

ubíquo Francisco Assis para o Conselho 
Económico e Social, proposta em co-pater-
nidade com Rui Rio, demonstra que o PS 
entrou na fase de mitigação das suas pro-
postas progressistas. E que o "governo das 
marianas" em cada curva ou cruzamento, 
terá como intuição ou referencial VIRAR À 
DIREITA. Começou pela Regionalização, 
espraiou-se pela Política Externa (feudo do 
pior e vulgar situacionismo acrítico), nave-
ga sem princípios no Novo Banco, na TAP e 
desagua na completa indiferença pelo des-
tino dos trabalhadores e seus interesses, 
através do Orçamento Suplementar. Resis-
tir, denunciar e votar CONTRA, é a única 
posição possível. 
Um caso de polícia? - É verdadeiramente 
impressionante a atual sintonia existente 
entre Rio, Costa e Marcelo. Rio achou ser 
desnecessária a reunião quinzenal da DGS, 
com governo, responsáveis políticos e es-
pecialistas, sobre a pandemia. Costa, solici-
to, aceitou como definitiva tal posição. 
Marcelo abençoou tal propósito. E pronto. 
Há indícios que há um governo novo, que  
terá sido empossado sem conhecimento 
público, à socapa. Com Marcelo, Rio e Cos-
ta. E quem mais? 
O contraponto - A recente decisão de um 
Tribunal que iliba Miguel Macedo, ex. Mi-
nistro do PSD, de fraude com os Visto Gold 
pré-anuncia uma decisão equivalente rela-
tiva a governante PS. E quem está "à bica"? 
Nada mais, nada menos, …José Sócrates, o 
ex-primeiro ministro! Não acreditam? Ve-
remos... O arrastar do processo, o silêncio 
sobre o essencial dos advogados de defesa, 
mesclado com uma atitude de uma sobran-
ceria desrespeitosa para a Justiça e seus 
agentes, cria uma expectativa pouco reco-
mendável para a busca da Verdade e a puni-
ção do Crime. Tenho para mim que os terri-
tórios mais pantanosos da política do Bloco 
Central, associados ou influenciados pelas 
conhecidas corporações secretas do Po-
der, há muito trabalham na sua absolvição.
A entreajuda - Esta ideia consensualizada 
entre o PS e o PSD de reduzir a frequência 
da presença do Primeiro Ministro na As-

sembleia da República para responder a 
perguntas e críticas parlamentares consti-
tui um ato cínico de quem se diz desejar a 
transparência na vida política. Rui Rio e 
António Costa sabem poder contar com a 
tolerância distraída do Presidente da Re-
pública e com a distracção benevolente da 
grande Comunicação Social. E mais episó-
dios deste conúbio se preparam.
O sono letárgico acabou? - O Presidente 
Marcelo advogou agora uma necessária 
reindustrialização da Europa, e por conse-
quência do País. E deu como exemplo dessa 
necessidade com a incapacidade demons-
trada da mesma Europa em fabricar másca-
ras de proteção na crise sanitária. O Presi-
dente acordou! 
Andavam alguns (sempre os mesmos!) há 
anos a dizer que era necessário combater a 
desindustrialização do País, que era neces-
sário manter atividades industriais essen-
ciais, que permitissem reduzir importações 
e assegurar emprego qualificado, e o Presi-
dente (e muitos outros) dormia, dormia … 
Andavam alguns (sempre os mesmos) há 
anos a denunciar um desenvolvimento 
económico baseado em serviços e no turis-
mo, e só em atividades financeiras, a globa-
lização da circulação de capitais, o encerra-
mento de fábricas, a extinção de sectores 
como a construção naval, a metalomecâni-
ca pesada, a emigração de quadros técnicos 
qualificados, e o Presidente (tal como mui-
tos outros políticos) dormia, dormia… 
Agora que a mecha chegou ao rabo, o Presi-
dente, entre dois banhos de mar e outros 
dois de demagogia, lembrou-se que talvez, 
talvez! não fosse má ideia propor políticas 
industriais de produção nacional. Eureka! 
Tarde, mas enfim, mais vale tarde do que 
nunca… Bem-haja, senhor Presidente! 
Mantenha-se acordado!
O milagre- Em plena sessão da Assembleia 
Municipal de Paredes, assistiu-se a um mi-
lagre. Um partido político representado 
entrou em um processo de cissiparidade, 
de divisão biológica. O PSD apareceu mul-
tiplicado por quatro: um PSD vota contra 
em pontos da ordem de trabalhos em que o 
PSD representado no executivo vota a fa-
vor. Ao mesmo tempo, José Borges, o presi-
dente da JF de Louredo, eleito pelo PSD, em 
trânsito para o PS, vota a favor e 2 ou três 
presidentes de junta de freguesia do PSD 
são acometidos de súbita urgência fisioló-
gica em determinados momentos de vota-
ções importantes, ausentando-se do local. 
Como pedagogia democrática é do melhor. 
O eleitor do PSD está sempre representa-
do na sua opinião. No sim, no não, no talvez 
e até no ... maldita bexiga!

Um verão quente
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FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 3 de julho com 49 anos.  
Era natural de Madalena-Paredes e residente 

na Trav. do Areal, nº. 253, Besteiros, Paredes.  Era casado  
com Lurdes Cecília Sousa Carvalho.

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE PINTO 
DOS REIS
Faleceu no dia 3 de julho com 93 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua D. Afonso Henriques, nº. 76, Paredes. Era solteira.

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

AUGUSTO  
BARBOSA PACHECO
Faleceu no dia 14 de julho com 87 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
na Rua Nossa Srª. da Hora, nº. 191, Vilela,  

Paredes. Era viúvo de Isabel Joaquina Nunes da Rocha.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que 
a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 24 julho pelas 
19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pam nestes atos religiosos.  

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

 Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes 

el./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE JESUS 
MOREIRA DE SEABRA
Faleceu no dia 12 de julho com 68 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e re-
sidente na Rua dos Santos, nº.405, Duas Igrejas, 

Paredes.   Era casado com Maria Isaura Ferreira Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 17 
julho pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pam nestes atos religiosos. 

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

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

VILELA/PAREDES

FALECEU

MARIA DA PIEDADE  
DA SILVA
Faleceu no dia 3 de julho com 90 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua Eng. Carlos Amarante, nº. 329, Paranhos, 
Porto. Era viúva de Leonidas Orlando de Castro Costa 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, 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

PARANHOS / PORTO

FALECEU

MARIA FERNANDA 
VIEIRA DA COSTA NUNES
Faleceu no dia 5 de julho com 81 anos.  
Era natural de Oliveira do Douro-Vila Nova 

de Gaia e residente na Rua Infante D. Henrique, nº. 32 1º Esq. 
Paredes. Era viúva de Jerminal Freire da Silva Nunes.

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

HENRIQUE  LUÍS  
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 11 de julho com 82 anos.  
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Maria José Moreira Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 3 de julho com 93 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Maria Luísa Moreira Mendes.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, 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

JOAQUIM JORGE  
DUARTE DE MEIRELES
Faleceu no dia 1 de julho com 60 anos.  
Era natural de Urrô-Penafiel e residente  

na Rua Central de Urrô, nº.1183, Guilhufe, Urrô, Penafiel.  
Era casado com Maria Margarida Pereira de Meireles.

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

GUILHUFE, URRÔ/PENAFIEL



23Sexta-feira 17 de Julho de 2020  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

ROSA MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 10 de julho com 98 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Estrada Nacional 209, nº. 4401, Esq. Frt., 
Lordelo, Paredes. Era viúva de António  

Ferreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 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, sábado, dia 18 de julho, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de 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 DE LURDES 
MOREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 3 de julho com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Padrão, nº. 209, Lordelo, Paredes.  Era viúva  
de Valdemar da Silva Barros.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
RIBEIRO MARTINS
Faleceu no dia 12 de julho com 89 anos.  
Era natural de Arreigada-Paços de Ferreira e 
residente na Rua Boa Esperança,  

nº. 100  (Parteira),  Lordelo, Paredes. Era casada com Joaquim 
Dias Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, 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, domingo, dia 19 de julho, às 11 horas na Igreja 
Paroquial de 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

MARGARIDA  
FERREIRA PINTO
Faleceu no dia 6 de julho com 86 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Albano Jesus Amaral, nº. 1, (ADIL), Lordelo, Paredes. 
Era viúva de Joaquim Gomes Serra.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ PEDRO ALVES NETO
Faleceu no dia 27 de junho com 50 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Cimo de Vila, nº. 117, Arreigada,  

Paços de Ferreira. Era Solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

ARREIGADA/PAÇOS DE FERREIRA
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