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Indústria de Rebordosa 
mais perto da A41
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A
té ao fim do anterior regime do século 

XX, Paredes era parco em Advogados. 

Havia poucos e eram distantes dos cida-

dãos. Os próprios Estagiários tinham dificulda-

des em conseguir a sua formação final, para en-

trar na Ordem. Hoje, Paredes é fértil em Advoga-

dos que para além da sua competência e 

especialidade, estão perto do povo. São uma es-

pécie de “familiar protetor“, a quem recorremos 

para obter ajuda nos múltiplos problemas. Para 

nosso bem, são uma classe que soube fazer-se 

respeitar, pela confiança, pelo empenho e no tra-

to com o cliente. Há poucos dias senti a felicidade 

de uma nova advogada, pela obtenção do seu Di-

ploma. Sou amigo de tantos e recordo-me de al-

guns que partiram. Neste pequeno espaço vou 

prestar Tributo a um advogado que fez mudança, 

fez trabalho profissional, mas foi mais além na 

sociedade ao serviço de causas, de orientações 

políticas e do Próximo, que foi o Dr. José Manuel 

Moreira Oliveira. Era natural de Vandoma, Pare-

des, onde nasceu em 1958, filho de Jo-

sé Oliveira e de Maria de Lurdes. Abra-

çou a profissão no seu próprio Conce-

lho, dentro do seu sonho que o guindou 

à popularidade nas relações no exercí-

cio da advocacia e na missão de Presi-

dente da Delegação da Ordem dos 

Advogados, com o respeito de todos os 

colegas e admiração dos candidatos à 

profissão. Como membro concelhio do CDS local, 

com as suas retóricas na Assembleia Municipal 

criava dificuldades ao contraditório adversário, 

distinguindo-se pela sua argumentação sobre os 

factos em debate. Foi membro da Academia de 

Música de Paredes e Dirigente da Associação de 

Pais. Tornou-se popular e admirado. Também co-

mo membro do Rotary Clube de Paredes se tor-

nou figura de destaque, pelo sentido do Serviço. 

Foi um jovem advogado, aos 28 anos, depois de 

ter terminado a licenciatura, o estágio e cumpri-

do o Serviço Militar. Afirmava que nunca teve 

nada de “bandeja” e que a vida tudo lhe 

dava pela sua aplicação, como bom fi-

lho, bom estudante desde criança até 

ao fim do Curso em Coimbra, cumpri-

dor dos seus deveres, e na procura no 

futuro do seu sonho, pois vinha do seio 

de uma família simples que o ajudou a 

vencer. Casou em 1987 com D. Fátima 

Oliveira, seu grande amor, de quem 

nasceu sua filha a Drª Catarina Oliveira (médica), 

em 1989, a quem tratava por seu “tesouro” nas 

nossas conversas amigas. Exerceu Direito no 

Porto, por pouco tempo e abriu escritório em Pa-

redes, partilhado com a Drª Cidália Ribeiro, a 

quem se referia como a “complemento de sorte”, 

pela sua amizade e excelente profissional da ad-

vocacia, assim como outro grande amigo o Dr. 

Inácio Sampaio. Era apaixonado pela família, ami-

gos e pelo que fazia. Partiu em 2009, deixando 

como “marca” ser novo Advogado. Paredes per-

deu uma grande figura. Descanse em paz.

José Manuel M. Oliveira (Advogado)

POR: GASTÃO MOREIRA

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

“Saúde 
Psicológica  
em situação  
de pandemia”
No âmbito da pandemia CO-

VID-19, uma situação transversal a 

todos, torna-se de extrema impor-

tância abordar o tema da Saúde 

Psicológica.

Colocando-nos perante novos de-

safios e exigências, o contexto pan-

démico atual veio pôr à prova a nos-

sa capacidade de adaptação à mu-

dança e de lidar com a incerteza. 

Sem exceção, todos experiencia-

mos alterações significativas no 

nosso quotidiano, seja no contexto 

familiar ou no trabalho. Adaptar-

mo-nos a mudanças tão repentinas 

pode ser um desafio extremamente 

exigente, dado que nos coloca so-

bre uma pressão psicológica difícil 

de gerir. 

O que podemos fazer para cuidar 

do nosso bem-estar psicológico?

Atente em algumas das recomen-

dações da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses: 

• Mantenha contacto com familia-

res/amigos

• Reserve tempo para si - faça ativi-

dades que lhe dão prazer

• Estabeleça uma rotina diária

• Faça exercício físico

• Tenha uma boa higiene do sono

• Foque-se no presente

Lembre-se de que é natural sentir 

ansiedade e preocupação face a si-

tuações difíceis. No entanto, preci-

samos de estar atentos aos sinais 

de quando é que essa preocupação 

interfere com o nosso bem-estar 

psicológico.

Se sentir dificuldade em gerir as 

emoções ou em lidar com os seus 

sentimentos, um psicólogo pode 

ajudá-lo a pensar de forma mais 

clara e a encontrar estratégias para 

resolver as suas di¬ficuldades.

É importante cuidar da saúde psi-

cológica para que nos sintamos 

bem connosco próprios e com os 

que nos rodeiam, mas também para 

que estejamos preparados para fu-

turos desafios!

N
o difícil equilíbrio de forças com 
nervos à flor da pele, a luta pelo po-
der jogava-se sobretudo ao nível da 

cúpula do exército (não confundir com posi-
ção hierárquica) de quem tinha poder 
fáctico.
É esse o último episódio deste relato/teste-
munho, fica para a próxima edição.
Otelo Saraiva de Carvalho liderava o COP-
CON e a região militar de Lisboa, e foi subs-
tituído nesta última por Vasco Lourenço.
Pouco depois aconteceu o 25 de novembro 
… um golpe de amigos de Otelo Saraiva Car-
valho, com um contra golpe impiedoso do 
grupo dos nove, com chefia militar de Jaime 
Neves e Ramalho Eanes que vêm a ser os 
protagonistas seguintes.
Os amigos de Otelo vieram ser presos e es-
te, que primeiro negou qualquer envolvi-
mento, veio depois a dizer que tinha sido o 
líder e inspirador do movimento, vindo de-
pois dizer que tinha dito isso, pá, para ver se 
livrava os seus camaradas de uma prisão que 
reportava injusta, puxando para o seus om-
bros toda a responsabilidade.
Mário Tomé e todo e qualquer historiador 
não agradecem a Otelo Saraiva de Carvalho 
a pouca clareza do testemunho que nos dei-
xa sobre esta época tão recente tanta ou 
mais ambiguidade quanto a que existe em 

relação às lutas pelo poder dos Cro-Magnon 
nas cavernas de Lascaux na pré-história 
Europeia.
Este golpe do 25 de novembro é ideologica-
mente simétrico do 11 de março: Iniciado 
pelos desinstalados do regime permitiram a 
reação dos que estavam estabelecidos no 
poder que contra-atacaram. 
Ambos, na sublevação parte inicial têm uma 
diametral diferença em relação ao 25 de 
abril: Não tiveram qualquer apoio popular.
Ultrapassado o 25 de novembro e elaborada 
e aprovada a nova constituição em 1976, é a 
vez do outro Vasco alcançar protagonismo 
levando Portugal da normalidade revolucio-
nária à normalidade constituída.
Não, ainda não foi a minha vez.
Estou antes a falar de Vasco Almeida e Cos-
ta, a quem coube substituir Pinheiro de Aze-
vedo em 23/06/1976 por motivos de doen-
ça na liderança do VI governo provisório, 
entregando em 23/07/1976 o cargo de pri-
meiro ministro a Mário Soares primeiro mi-
nistro do primeiro governo constitucional 
português do pós 25 de abril.
Este trabalho começou com um aparente 
protagonismo do autor cujo nome, Vasco, se 
não deve a uma lógica revolucionária deri-
vada dos vascos, Gonçalves ou Lourenços  
que pontuaram a revolução, uma vez que 
nasceu em 1971, ainda só se ansiava pela 
revolução que viria a ser anos mais tarde, 
uma vez que já Salazar tinha morrido.
Mas p autor é um protagonista menor, e não 
vem mal à história do mundo se se continuar 
na dúvida se foi confundido com Vasco Gon-
çalves ou vasco Lourenço uma vez que, ao 
que consta, na jornada vespertina pelas ruas 

da cidade do Porto não mais desobedeceu 
às diretivas maternas e, por isso, terá ador-
mecido merecida e consoladamente nos 
bancos do comboio da CP que os trouxe de 
S. Bento no regresso a Paredes.
Há no entanto um outro protagonista de 
que importa falar e tem importância para a 
história que acabamos de contar, e que é o 
meu filho Vasco Filipe Ribeiro, nascido em 
1996.
Importante porque representa os maiores 
beneficiários do 25 de abril e em relação aos 
quais a grande questão é saber como apre-
ciam a herança que receberam, sendo que 
nem viveram nem conhecem minimamente 
as condições da época que serve de ponto 
de partido a tudo aquilo que agora é o seu 
mundo.
Tudo mudou, quer em condições sociais, 
quer nas condições económicas, quer nas 
condições politicas, quer nas condições cul-
turais quer nas condições dos Direitos, Li-
berdades que têm como garantidos.
A Liberdade que passou por aqui é tão evi-
dente que desconhecem o que poderá ser a 
sua inexistência a não ser como explicativo 
de um qualquer mundo distópico cuja reali-
dade desconhecem.
O mundo pré-revolução dos cravos é inima-
ginável para a nova geração,  a dos filhos de 
quem vivia na madrugada de abril e por isso 
os verdadeiros filhos da madrugada, que na 
sua procura pela manhã clara, se deseja que 
não precisem de ansiar por amanhãs que 
cantem, mas que também não chorem pelo 
pôr-do-sol em praias ultramarinas perdidas, 
mas apenas que o futuro lhes traga ramos de 
verde oliva.

EDITORIAL

Os Vascos e a revolução dos cravos – Parte 4
Por

VASCO RIBEIRO

2 Sexta-feira 14 de Fevereiro de 2020  oprogressodePAREDES

EDITORIAL/OPINIÃO
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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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Portugal tem dos melhores trei-

nadores do Mundo. Mais novos 

e mais velhos, mais experientes 

e menos. Todos a percorrer o 

seu caminho. Há épocas melho-

res e épocas piores, mas em 

2019/2020 há um conjunto 

que para mim esteve em desta-

que pela positiva. Não quero 

esquecer Luís Castro e Pedro 

Martins que foram campeões 

nacionais no estrangeiro, pela 

primeira vez, Nuno Espírito 

Santo que repetiu o brilhante 7º 

lugar com o Wolverhampton 

em Inglaterra a jogar de uma 

forma apaixonante, nem o bri-

lharete de Jorge Jesus no Brasil, 

mas destaco por cá:

SÉRGIO CONCEIÇÃO. Con-

quistar o 2º título de campeão 

em 3 anos, num FC Porto mer-

gulhado em dificuldades finan-

ceiras e sem contratar jogado-

res de topo é algo de grande 

mérito. Foi contestado, colocou 

o lugar à disposição em janeiro, 

mas levou os dragões a novo 

título. 

JOÃO PEDRO SOUSA. A con-

quista do 6º lugar do Famalicão, 

que regressou à 1ª Liga 25 anos 

depois, é qualquer coisa de ini-

maginável. Lutou pelas compe-

tições europeias até ao último 

minuto da última jornada. Os 

famalicenses jogaram como 

equipa grande. Melhor que a 

maior parte. Promoveu talen-

tos desconhecidos. Estou certo 

que está preparado para entrar 

num dos grandes.

VÍTOR CAMPELOS. Estreou-

-se na 1ª Liga e com números 

que não impediram que saísse 

do Moreirense à 14ª jornada, 

com 17 pontos. Vá se lá saber 

porquê... Segue na Arábia Sau-

dita, mas em breve regressará a 

14 treinadores em destaque

OPINIÃO

Sobre Futebol
um clube com ambições euro-

peias, estou certo.

RICARDO SOARES. Depois de 

um ano sabático, por opção, re-

gressou à 2ª Liga e a fazer um tra-

balho de grande nível no Sp.Covi-

lhã, foi chamado pelo Moreirense. 

O arranque custou, mas a equipa 

assimilou as suas ideias: viu-se 

qualidade e apresentou resulta-

dos, batendo recordes. A merecer 

outros voos.

VÍTOR OLIVEIRA. Gostava de o 

ver num dos ditos 3 grandes e 

acho que já provou merecê-lo. Pe-

gar no Gil Vicente, vindo do 3º es-

calão, diretamente para o 1º, com 

um plantel todo novo, e conseguir 

a manutenção de forma tranquila, 

quando todos o davam como prin-

cipal candidato à descida, é mais 

um título a juntar às muitas 

subidas.

PEPA. Tirou o Paços de Ferreira 

da descida que parecia certa e 

após a retoma (da pandemia) viu-

-se um Paços a jogar de forma vis-

tosa. Muito mérito do treinador.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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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.

CARLOS CARVALHAL. O Rio 

Ave volta às competições euro-

peias. Carvalhal juntou os resul-

tados a excelentes jogos de fute-

bol. Vai para o Braga com a ideia 

de se meter na luta com os gran-

des e voltar a ficar à frente do 

Sporting.

FILÓ. A estreia na 1ª Liga, ao ser-

viço do Paços de Ferreira, foi 

curta demais. Tinha um plantel 

debilitado e não resistiu aos 

maus resultados. Voltou à 2ª Liga 

e quase levava o Feirense à subi-

da, só que o campeonato foi da-

d o  p o r  e n c e r r a d o ,  p e l a 

pandemia.

VASCO SEABRA. Mais sur-

preendente do que a sua ida para 

o Mafra foi a época que fez. O 

Mafra jogava ao ataque, deu 

bons espectáculos e teve uma 

classificação honrosa (4º lugar). 

O jovem técnico pacense vai vol-

tar à 1ª Liga.

ÁLVARO PACHECO. Em ape-

nas 2 anos como treinador de 

séniores já subiu aos campeona-

tos profissionais. Na época ante-

rior, no Fafe, ficou perto, esta 

época, no Vizela, conseguiu. 

Equipa com personalidade, 

cheia de rigor e critério. A ima-

gem do seu treinador, que é uma 

das promessas do futebol portu-

guês, no meu entender.

AGOSTINHO BENTO. Magnífi-

co trabalho no São Martinho, 

época após época. A equipa é de 

uma intensidade, agressividade 

e objectividade evidentes. Joga 

ao ataque. É de poucos rodeios. 

Não mastiga o jogo. Faz da sua 

casa uma fortaleza. Digam o que 

quiserem, mas Agostinho Bento 

apresenta resultados!

PEDRO BARROSO. Estreou-se 

nos campeonatos nacionais e 

teve uma época excelente. Co-

meçou mal, mas recuperou e 

terminou em 2º lugar que, a 

manter-se, lhe dava acesso ao 

play-off de subida à 2ª Liga.

NA SOMBRA...

VÍTOR SEVERINO. Adjunto de 

Luís Castro, a extensão do trei-

nador. Quando quiser será mais 

um treinador principal e tem tu-

do para singrar.

VÍTOR BRUNO. Braço direito 

de Sérgio Conceição, é outro ta-

lento que vai dar que falar. Acre-

dito que vai fazer o seu caminho 

como chefe de equipa com mui-

to sucesso.

São tantos, e tão bons, os treina-

dores portugueses que ainda é 

preciso ir buscar treinadores 

estrangeiros, muitos deles sem 

provas dadas. A chegada do aus-

tríaco, de 30 anos, Dominik 

Glawogger, para os sub-23 do 

Vitória SC, é o mais recente 

exemplo do absurdo. Só falta 

mesmo contratar-se dirigentes 

estrangeiros.
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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

Novos padres nomeados 
nas paróquias de Paredes

A 
Diocese do Por-
to fez várias me-
xidas nos minis-

t é r i o s  p a r o q u i a i s  d e 
Paredes.  

O padre Felisberto Vilin-
ga, da Diocese de Huambo, 
vai assumir a paróquia de 

Aguiar de Sousa, mantendo 
as suas funções na paróquia 
de Gandra e tendo sido dis-
pensado dos restantes en-
cargos. Por outro lado, o pá-
roco Ilídio Fernando Teixei-
ra dos Santos foi nomeado 
para Rebordosa e Astromil, 

tendo sido dispensado das 
suas funções anteriores. O 
padre José da Silva Coelho 
assumiu as paróquias de 
Baltar e Vila Cova de Car-
ros, enquanto Mário João 
Ferraz da Rocha Soares re-
cebeu autorização para con-

tinuar o trabalho de missio-
nário em Moçambique por 
mais dois anos. Já o sacerdo-
te Reinaldo Fernandes Mo-
reira foi dispensado, a “seu 
pedido e por motivo de saú-
de” do cargo de pároco de 
Aguiar de Sousa.

A Banda de Vilela pas-
sou a estar perpetuada em 
monumento no Largo de 
Campos. Trata-se de uma 
escultura da autoria de 
Maria José Camarez que 
evoca os 160 anos da Ban-
da Filarmónica. A inaugu-
ração decorreu no último 
fim de semana.

A escultura retrata os 
músicos com os respetivos 
instrumentos designada-

mente a tuba, trombone, 
s a x o f o n e ,  t r o m p a  e 
trompete.

A cerimónia de inaugu-
ração ficou marcada pelos 
condicionalismos da pan-
demia. Aliás, o Presidente 
da Câmara, Alexandre Al-
meida, aproveitou a oca-
sião para revelar que 
atualmente [no domingo 
25 de julho] existiam ape-
nas "cinco pessoas infeta-

das" no concelho de Pare-
des. O autarca, no entanto, 
chamou a atenção que os 
paredenses "não podem 
baixar a guarda". Já o Presi-
dente da Banda de Vilela, 
Adolfo Barros, depois de 
agradecer a homenagem 
desafiou o presidente de 
câmara a fazer "uma nova 
inauguração quando a 
Pandemia acabar" de mo-
do a que a população de 

Vilela se possa associar à 
iniciativa. Mariana Macha-
do Silva, Presidente de 
Junta de Vilela admitiu 
que esta homenagem, 
"além de merecida já deve-
ria ter ocorrido há muito 
tempo". O maestro José 
Ricardo Freitas, os músi-
cos da banda e alguma po-
pulação marcaram pre-
sença, não obstante o calor 
intenso que se fazia sentir.

Banda de Vilela com monumento  
de comemoração pelos 160º aniversário

Várias dezenas de pessoas 
concentraram-se junto a um 
canil em Gandra, no dia 20 de 
junho, com o objetivo de resga-
tar animais que dizem estar 
abandonados e em más condi-
ções sanitárias. O canil esteve 
cercado por populares e por um 
dispositivo da GNR.

Precisamos de ajuda para 
resgatar estes cães”, lia-se numa 
das várias publicações que fo-
ram partilhadas em grupos de 

voluntários e associações de 
socorro a animais nas redes so-
ciais. Em Sobrado, concelho de 
Valongo, foram retirados cerca 
de 15 cães que vivem em “con-
dições sem qualquer dignidade” 
num espaço sem higiene, ali-
mentação ou água.

Estas situações ocorrem de-
pois de um incêndio ter consu-
mido dois canis ilegais no conce-
lho de Santo Tirso onde morre-
ram 52 cães e dois gatos.

Dezenas de pessoas concentradas 
junto de abrigos de Gandra  
e Sobrado para resgatar animais
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Bloco chama autarcas ao Parlamento  
por causa do rio Ferreira
A 

deputada do Blo-
co de Esquerda, 
Maria Manuel Ro-

la esteve, no dia 25 de julho, 
reunida com a Junta de Fre-
guesia de Lordelo, Paredes e 
com o Movimento Mataram 
o Rio Ferreira para falar sobre 

o problema ambiental no rio 
Ferreira.  Este é um dos maio-
res problemas ambientais do 
distrito do Porto, já que a 
ETAR de Arreigada, Paços de 
Ferreira, “não tem estado a 
tratar o saneamento de cerca 
de 60.000 pessoas. Está mes-

mo em causa a saúde pública 
da população, como pude-
mos perceber na conversa”, 
explica a deputada.  A entrada 
em funcionamento desta 
ETAR “é urgente”, assim co-
mo, sublinha Maria Manuela 
Rola, “é necessário aferir co-

mo este problema se mante-
ve e foi sendo empurrado. 
Para além disso não existe um 
evidentemente urgente pla-
no para a descontaminação 
do rio que devolva a saúde e 
bem-estar a esta população”. 
Por tudo isto e “cansado de 

promessas do ministro do 
ambiente, Matos Fernandes 
e outras entidades”, o Bloco 
de Esquerda promete entre-
gar um requerimento em se-
tembro para ouvir os autar-
cas, os movimentos, as dele-
gações regionais de saúde e 

água, assim como a conces-
sionária das Águas de Paços 
de Ferreira na Assembleia da 
República. “Não pode haver 
mais atrasos e problemas na 
retoma do funcionamento da 
ETAR da Arreigada”, concluiu 
a bloquista.
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Ministro diz que Governo vai pagar  
100% da retirada do amianto das escolas

O 
ministro da Edu-
c a ç ã o ,  T i a g o 
Brandão Rodri-

gues, garantiu que o financia-
mento do Estado ao programa 
nacional de retirada do amian-
to das escolas será de 100% e 
sem contrapartida por parte 
das autarquias.

Em causa está um progra-
ma nacional, anunciado no iní-
cio de junho, com uma verba de 
60 milhões de euros para a re-
tirada de estruturas com 
amianto das escolas públicas.

Em Paredes, estão previs-
tas obras em seis escolas: Bási-
cas e Secundárias de Cristelo, 
Paredes, Sobreira, Vilela, Se-
cundária Daniel Faria (Baltar) 
e Jardim de Infância São Mar-
cos (Rebordosa). O edil Ale-
xandre Almeida foi quem em 
nome do município se deslo-
cou a Gaia para assinar o pro-
tocolo para a remoção do 
amianto das escolas.

O prazo definido pelo Go-
verno dá 75 dias para remover 
o amianto de 578 escolas pú-
blicas espalhadas pelo país. 
Um plano ágil no papel, mas 
que, na prática, a Associação 
Quercus diz ser impossível de 
cumprir.

O programa é, garante o 
Governo, totalmente assegu-

rado por fundos comunitários, 
segundo o Plano de Estabiliza-
ção Económica e Social (PEES), 
mas alguns autarcas e partidos 
vieram a público exigir mais 
esclarecimentos.

Na véspera da assinatura 
dos protocolos o presidente da 
câmara de Loures, Bernardino 
Soares, acusava o Governo de 
ter mentido sobre o plano de 
financiamento para a retirada 
de amianto das escolas e criti-
cou o prazo "reduzido" para a 
adjudicação das obras. No dia a 
seguir, numa interpelação ao 
Governo na Assembleia da Re-
pública no debate de "Estado 
da Nação", o líder parlamentar 
de "Os Verdes" (PEV), José 
Luís Ferreira, afirmou que "a 
remoção do amianto nas esco-

las é um embuste", recorrendo 
a afirmações de autarcas.

Assinados acordos 
de cooperação com 
Câmaras Municipais 
da região norte para 
intervenções em 
cerca de 250 escolas
Durante a cerimónia no au-

ditório de Gaia, o ministro da 
Educação, Tiago Brandão Ro-
drigues, afirmou que "os autar-
cas têm sido os parceiros máxi-
mos da concretização do servi-
ço nacional de educação", 
agradecendo-lhes a "enorme 
generosidade" e, socorrendo-
-se das declarações do secre-
tário de Estado Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, 
Carlos Miguel, disse que o pre-

ço que consta dos avisos é 
"uma referência" e a calendari-
zação será "trabalhada".

"A remoção do amianto in-
sere-se num conjunto de ou-
tros investimentos em obras 
de proximidade que teremos 
no programa de estabilização, 
que acima de tudo implicam 
poder absorver o impacto da 
pandemia tendo obras que 
possam criar emprego e dina-
mizar economicamente as 
nossas regiões e ter uma exe-
cução relativamente célere e 
poderem desenvolver o terri-
tório", disse o governante.

O ministro da Educação 
disse que nos últimos quatro 
anos foram removidos 450 mil 
metros quadrados de amianto, 
mas que porque "há muito 

mais a fazer", foi feito um ma-
peamento que revelou que 
600 escolas públicas que ainda 
têm amianto, o qual quer ver, 
frisou, "totalmente erradica-
do" dos estabelecimentos de 
ensino.

Na mesma cerimónia, o au-
tarca anfitrião, o socialista 
Eduardo Vítor Rodrigues, fri-
sou a "disponibilidade do mu-
nicípio para continuar a ser 
parceiro" do Governo, ainda 
que tenha também reconheci-
do que o preço global de obras 
pode vir a ultrapassar o origi-
nalmente calculado.

"Não ignoro, e julgo que 
ninguém ignorará, que prova-
velmente no saldo da conta fi-
nal vamos perceber que o cus-
to global vai ultrapassar aquilo 
que à partida todos calcula-
mos. Mas também não ignoro 
que nesta fase final de quadro 
comunitário esta é uma opor-
tunidade determinante para 
mostrarmos que somos verda-
deiramente parceiros", referiu 
o autarca.

Quercus diz que 
é impossível remover 
o amianto das 578 
escolas em dois meses 
e meio
Para além do problema 

temporal, a Quercus através 
do seu braço armado – a  SOS 
Amianto – diz que os profissio-

nais encarregues da missão 
estão a ser colocados em risco 
pela falta de materiais de pro-
teção: "escasseiam fatos do ti-
po 5 e 6 e máscaras P3 que são 
as adequadas para a remoção 
do amianto e em vez de substi-
tuir estes fatos e máscaras de 2 
em 2 horas, os trabalhadores 
utilizam-nas durante todo o 
dia e até durante a semana 
toda."

A associação lembra ainda 
que as intervenções nas 578 
escolas não vão retirar o 
amianto, mas sim o fibroci-
mento e, por isso, o problema 
vai manter-se.

A SOS Amianto realça tam-
bém que em Portugal não exis-
tem empresas habilitadas para 
a remoção de amianto em nú-
mero suficiente para garantir a 
intervenção nas 578 escolas 
nos próximos dois meses e 
meio, num período em que os 
equipamentos de proteção in-
dividual estão a ser condicio-
nados para responder à 
pandemia.

A SOS Amianto lembra que 
durante oito anos foram remo-
vidos coberturas e elementos 
em fibrocimento em cerca de 
200 escolas, o que se traduz 
numa média anual de apenas 
25, sendo dificilmente exequí-
vel a remoção de amianto em 
578 escolas, em apenas dois 
meses e meio.

OBRAS. Em Paredes, estão previstas obras em seis escolas. Tiago Brandão Rodrigues assinou acordos de cooperação com câmaras 
municipais da região Norte para intervenções em cerca de 250 escolas de 58 municípios.

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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Fraude milionária com faturação fictícia  
na metalomecânica pode ter passado por Paredes
CRIME. Realizadas buscas no âmbito de três diferentes inquéritos distintos, todos titulados pelo Ministério Público – 
Departamento de Investigação e Ação Penal de Paredes.

A 
Polícia Judiciária 
(PJ) realizou 32 
buscas, em nove 

concelhos – Paredes foi um 
deles -, relacionadas com fa-
turação fictícia no setor me-
talomecânico que terão per-
mitido aos operadores en-
volvidos vantagens fiscais e 
incentivos comunitários de 
sete milhões de euros.

O “duplo efeito” alegada-
mente obtido pelos opera-
dores do setor metalomecâ-
nico, “que agiam concerta-
dos entre si”, traduz-se na 
presumível prática de cri-
mes de fraude na obtenção 
de subsídio, fraude fiscal 
qualificada e branqueamen-
t o ,  a f i r m a  a  p o l í c i a  e m 
comunicado.

Só no domínio fiscal e se-
gundo os dados apurados 
até ao momento e divulga-
dos pela PJ, a vantagem ilegí-
tima obtida terá sido de 1,2 
milhões de euros em Impos-
to sobre Valor Acrescentado 
(IVA) e de 1,1 milhões de eu-
ros de Impostos sobre Ren-
dimento de Pessoas Coleti-
vas (IRC).

Quanto a fundos comu-
nitários, estão em causa 

apoios no âmbito do Qua-
dro de Referência Estraté-

gico Nacional (QREN) e 
Portugal2020, projetos 

que dizem respeito aos 
anos de 2014 a 2017, com 

um total global de incenti-
vos atribuídos na ordem 

António Orlando  | texto

PUB
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dos 4,7 milhões de euros. A 
PJ detalha que, no âmbito 
desta operação “de consoli-
dação de prova”, realizou 
buscas nos concelhos de 
Paredes, Porto e Gondo-
mar (no distrito do Porto), 
Oliveira de Azeméis, Aveiro 
e Espinho (Aveiro), Leiria e 
Marinha Grande (Leiria), 
bem como Lisboa.

“Foi apreendida docu-
mentação diversa e acervo 
informático relativo à práti-
ca dos factos, maquinaria di-
versa e viaturas automó-
v e i s ” ,  s e g u n d o  o 
comunicado.

Nove das buscas foram 
em residências e 23 não do-
miciliárias, incluindo instala-
ções de empresas e gabine-
tes de contabilidade.

As buscas surgem no âm-
bito de três diferentes in-
quéritos distintos, todos ti-
tulados pelo Ministério Pú-
blico – Departamento de 
Investigação e Ação Penal de 
P a r e d e s  ( c o m a r c a  d e 
Porto-Este).

Cerca de 70 inspetores e 
peritos da Polícia Judiciária 
estiveram envolvidos nas 
buscas. Juntaram-se-lhes 14 
inspetores tributários da Di-
reção de Finanças do Porto e 
seis peritos do Núcleo de In-
formática Forense da Auto-
ridade Tributária.

Detido por  
posse ilegal de arma

Homem detido após  
esfaquear a mulher

O Núcleo de Investiga-
ção e Apoio a Vítimas Es-
pecíficas (NIAVE) da GNR 
de Penafiel, no dia 16 de 
julho, deteve um homem, 
de 36 anos, por posse ile-
gal de arma, no concelho 
de Paredes.

Na sequência de uma 
investigação por violência 
doméstica, os militares da 
Guarda apuraram que o 
suspeito exercia violência 
física e verbal, contra a sua 
esposa de 37 anos, na pre-
sença dos filhos menores 
de 12, 8 e 4 anos. 

“Na fase do inquérito, 
foi possível apurar que o 

suspeito era proprietário 
de várias armas de fogo, 
não tendo licença de uso e 
porte de arma”, explica 
fonte do NIAVE. 

No cumprimento de 
mandado de busca domici-
liária à habitação do casal, 
foram apreendidas: três 
armas de fogo; uma espin-
garda de caça de dois ca-
nos, calibre 12; 119 muni-
ções de vários calibres e 
um isqueiro em forma de 
arma de fogo de cor prata.

O detido foi constituí-
do arguido e os factos re-
metidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes.

Um homem de 34 anos 
esfaqueou esta sexta-feira 
a mulher, de 29 anos, em 
Recarei, Paredes, no distri-
to do Porto, acabando de-
tido pela GNR. Vítima so-
freu ferimentos conside-
rados ligeiros.

Na sequência de uma 
denúncia pelo crime de vio-
lência doméstica, os milita-
res da Guarda apuraram 
que o suspeito, a trabalhar 
no estrangeiro, e “movido 
por constantes crises de 
ciúmes, regressou a Portu-
gal para tentar surpreen-

der a vítima”, sua esposa. O 
agressor, “como não conse-
guiu surpreender a vítima 
da forma esperada e vendo 
que a mesma negava todos 
os factos, ameaçou-a com 
uma faca de cozinha, ten-
do-a ferido na zona do ab-
dómem”, explica fonte da 
GNR.  A guarda apreendeu 
a arma branca e encami-
nhou a vítima para o Hospi-
tal de Penafiel, para rece-
ber tratamentos.

No local estiveram seis 
o p e r a c i o n a i s  e  t r ê s 
viaturas.

António Orlando  | texto

Último ano teve menos 
atos de justiça por falta 
de Procuradores

O 
Ministério Públi-
co no Norte foi 
i n c a p a z ,  e m 

2019, de fechar um número 
de inquéritos criminais pelo 
menos igual aos que entra-
ram nos seus serviços ao lon-
go daquele ano, fixando-se a 
taxa de resolução em 0,97%.

"O número de inquéritos 
findos, pela primeira vez dos 
últimos anos, não conseguiu 
superar o número de entra-
dos", assinala o relatório de 
atividade de 2019 da Procu-
radoria-Geral Regional do 
Porto (PGR-P). A procurado-
ra-geral regional do Porto, Ra-
quel Desterro, alertou para a 
escassez de procuradores e 
oficiais de justiça na região 
Norte, uma tendência que so-
freu um “acentuado agrava-
mento” em 2019.

Apesar disso, o sistema 
ainda lidou "muito positiva-
mente" com os processos que 
já corriam termos, o que se 
refletiu numa taxa de eficiên-
cia de 67,83%.

De acordo com os dados 
divulgados, a duração dos in-
quéritos criminais fechados 
em 2019 foi de 168 dias, ou 

seja, cinco meses e meio. En-
tre 1 de janeiro e 31 de dezem-
bro de 2019, foram registados 
em serviços do MP na região 
1 5 3 . 5 1 0  i n q u é r i t o s .

No mesmo período encer-
raram-se 148.695. O número 
total de inquéritos entrados 
que subia há três períodos 
consecutivos sofreu agora 
uma quebra de mais de 3.000, 
comparados com os 156.818 
de 2018.

Por outro lado, o número 
de inquéritos entrados supe-
rou os findos -- 148.695 fin-
dos para 153.510 entrados, 
gerando acumulação de pen-
dências. O ano de 2019 ter-
minou com uma pendência 
de 70.664 inquéritos, mais 
4.960 do que em 2018.

Quanto a pendências mais 
duradouras, o número de in-
quéritos sem término há mais 
de oito meses aumentou 
1.802 face ao ano anterior.

Numa análise por comarca, 
"apura-se a transversalidade do 
registo deficitário", ou seja, em 
nenhum caso se conseguiu que 
o número de processos findos 
superasse o de entrados, com 
destaque para as comarcas de 
Bragança, Aveiro e do Porto.

No âmbito tributário, a 
Procuradoria Regional cons-

tata "um aumento progressi-
vo e significativo" de proces-
sos em resultado de uma 
maior pressão da administra-
ção fiscal no que se refere ao 
processamento das execu-
ções pela via das penhoras 
automáticas".

No contencioso adminis-
trativo, Raquel Desterro des-
taca "o assinalável aumento de 
dossiês do Ministério Público, 
originados em denúncias de 
particulares e em comunica-
ções do Ministério Público na 
área criminal, relativamente a 
matérias de urbanismo e con-
tencioso autárquico".

Assinala, em contrapartida, 
a "inexistência de assessoria 
técnica para o tratamento da-
quelas questões" e, entre ou-
tras, da morosidade da Inspe-
ção Geral de Finanças.

A PGR-P coordena a ativi-
dade do Ministério Público nos 
tribunais da Relação do Porto e 
de Guimarães, no Tribunal 
Central Administrativo do 
Norte, nas comarcas de Porto-
-Este (Tâmega e Sousa do qual 
faz parte Paredes), Aveiro, Bra-
ga, Bragança, Porto, Viana do 
Castelo e Vila Real, bem como 
nos tribunais administrativos e 
fiscais de Penafiel e Porto, Bra-
ga, Mirandela e Aveiro.

TRIBUNAIS. Procuradora-geral regional do Porto alerta para a 
escassez de procuradores e oficiais de justiça na região Norte. 
Tendência que sofreu um “acentuado agravamento” em 2019.
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Há 450 anos a Peste Negra esvaziou as ruas de Lisboa, matando mais 
de 50 mil pessoas, estavamos no ano 1569.
Em muitas casas morria toda a família, o número de mortes era tão 
elevado que os párocos das diferentes freguesias de Lisboa não con-
seguiam fazer registos dos óbitos entre Abril de 1569 e julho de 1570, 
data em que o Rei D. Sebastião regressou aos arredores de Lisboa e as 
portas da cidade foram reabertas, sendo visivel seres humanos 
exaustos, a maioria mulheres adultas que choravam os fihos mortos 
na tragédia.
Muitas vezes só se sabia da existência de cadáveres quando o cheiro 
começava a atravessar as paredes. Quando eram descobertos já os 
ratos e as doninhas se tinham alimentado deles. Os gatos e os cães 
também encontravam forma de entrarem nas habitações para sacea-
rem a fome na luta pela sobrevivência. As pulgas que apanhavam 
eram depois transmitidas a individuos saúdaveis num círculo vicioso 
de transmissão que poucos conseguiam escapar. Considerados um 
perigo para a Saúde Pública os animais vadios foram executados por 
ordem dos Médicos da cidade que ofereciam determinado valor aos 
matadores em troca das suas cabeças.
Ao certo nunca foi descoberta a origem desta “Peste Grande” de Lis-
boa, sabe-se que entre 1563e 1568, surgiu em Espanha, Saragoça, 
Logronho, Navarra, Bilbau e Burgos estendendo-se á Galiza e depois 
a Portugal e Lisboa. Teria origem nos Navios de mercadorias  vindos 
de Veneza ou do Egipto mas sem confirmação cientifica para a 
época.
O Rei D. Sebastião, refugiado em Sintra escreveu aos Vereadores e 
Procuradores de Lisboa, nomeando uma espécie de “Junta”, composta 
por três Governadores e membros do seu Conselho. “Dirigiu também 
uma carta aos Vereadores do Porto, pedindo-lhes que alguns dos Na-
vios ali ancorados seguissem para Lisboa” carregados de trigo, ceva-
da, centeio, carne, e outros géneros como galinhas frangos e ovos 
para alimentarem a cidade.
Outra missiva foi enviada para Sevilha, pedindo auxílio aos Médicos 
que mais se notabilizaram no combate à Epidemia durante os ultimos 
anos, o que veio a acontecer chegando a Lisboa os Médicos Sevilha-
nos credenciados Tomás Alvares e Garcia de Salzedo Coronel no dia 
2 de Agosto, encontrando a cidade praticamente deserta com algu-
mas ruas onde a erva crescia alta.
Paralelamente os Governadores de Lisboa escreveram a D.Catarina 
de Aústria pedindo-lhe dinheiro para remediar a situação calamitosa 
que se vivia na cidade a qual acedeu com Mil Cruzados “dos quais faço 
graça e mercê a essa cidade e que a minha fazenda pudera acudir ain-
da mais” admitiu D.Catarina que tinha sido Regente do Reino de Por-
tugal até o Rei D. Sebastião atingir a maioridade.
A Peste Negra começou a declinar em Setembro, continuando a bai-
xar o número de mortes em Outubro e Novembro. Pelo Natal, Lisboa 
estava praticamente livre de Epidemia tendo finalmente reaberto as 
portas da cidade. Com o fim da Epidemia, N. S. da Saúde saiu á rua, e 
marcou-se para o dia 20, a primeira quinta feira depois da Páscoa uma 
procissão saíndo de manhã da Sé e chegando pelas 14 horas á igreja 
de S. Domingos do Rossio com a promessa de se repetir todos os anos 
até aos nossos dias. É a mais antiga procissão relegiosa de Lisboa. A 
doença regressaria dez anos depois mas já não com a mesma 
intensidade.
Já descrevi aqui nos meus textos a chamada “Gripe Espanhola” de 
1918. Cem anos depois aparece novo virus em forma de Pandemia 
(covid 19), atingindo todos os países do Mundo e Portugal não fugin-
do á regra, com Lisboa a ser a cidade mais fustigada com o número 
mais elevado de mortes. Além dos pecados e dos castigos, a História 
não se repete, a não ser por vontade Divina.

A peste ao  
longo dos séculos

CAMILO MOTA
MÉDICO

Celebra-se anualmente o Dia dos Avós a 26 de Julho, sendo que esta data foi 
escolhida como referência à comemoração do dia de Santa Ana e de São Joa-
quim, que segundo a Igreja Católica seriam os pais de Maria e, portanto, os 
avós de Jesus.
Perante a lei, foi a Resolução da Assembleia da República n.º 50/2003 de 22 
de Maio, que instituiu o Dia dos Avós. 
Com as vidas agitadas dos pais, é cada vez menos o tempo de que estes dis-
põem para dedicar aos filhos, são os horários complicados de trabalho, o 
tempo passado nas viagens casa/trabalho e trabalho/casa, o esforço cons-
tante do dia-a-dia, que levam a que sejam os avós a retaguarda para amparar 
os netos.
É com os avós que contam para todas as ocasiões, para criar os netos, mais 
tarde, para os ir buscar aos infantários e à escola, vão levá-los às actividades, 
brincam com eles, tratam deles se estão doentes…E mais do que tudo, dão-
-lhes um amor incondicional.
E, mesmo em caso de ruptura entre o casal, o papel dos avós é tão relevante 
que a própria lei contempla no artigo 1887.º A do Código Civil que, “ os pais 
não podem injustificadamente privar os filhos do convívio com irmãos e 
ascendentes”. 
Ora, em caso de divórcio dos pais, os avós surgem como “cuidadores de se-
gunda linha”, ou seja, não tem os mesmos direitos que os pais, mas tem direito 
a manter a relação e os contactos com os netos.
E caso existam situações em que os netos sejam privados de contactar com 
os avós, estes podem mesmo recorrer a Tribunal, e através da competente 
acção judicial pedir um regime de convívio, pois são família, e têm esse direi-
to, e por norma os Tribunais concedem esse direito de convivência, definindo 
períodos para que os avós possam estar com os netos.
A lei presume que o convívio é benéfico, pois os avós são vistos como tendo 
um papel complementar aos pais, que assumem uma função mais autoritária 
e de disciplina, e os avós por sua vez tem uma função quase exclusivamente 
afectiva, indo de encontro às necessidades emocionais dos netos de se sen-
tirem amados e valorizados.
Aliás, de tal forma é relevante o papel dos avós que, em situações atípicas, 
estes têm legitimidade para pedir a guarda dos netos, caso os pais não garan-
tam estabilidade aos menores.

Ora, dúvidas não restam que, o relacionamento dos netos com os avós é mui-
to importante ao longo da vida. 
Os avós são o elo entre o passado e o futuro, são “os guardiões das histórias 
da família”, sendo eles que criam o sentido de união e de continuidade 
familiar.
O seu amor pelos netos é total e gratuito, e o tempo ajuda a valorizá-los, a 
perceber a sua dedicação em cada dia, os seus sacrifícios para que nada falta 
aos netos queridos, estando sempre presentes e de braços abertos para os 
receberem num abraço apertado e caloroso.
Porém, quando chega a hora de ficarmos privados da sua presença, há-que 
restruturar uma vida, os dias, os horários e saber lidar com o local onde esta-
vam sempre à nossa espera, especialmente nas tardes de domingo à tarde! 
Ficam as saudades, da avó que fazia os vestidos catitas, com as sobras de te-
cidos, e que fazia as meias quentinhas para os Invernos frios…Da avó, que nos 
deixava brincar às escolinhas na cozinha, enquanto preparava a comida para 
o avó…Dos passeios em família e dos piqueniques!
Ficam na memória, as suas gargalhadas quando eram jovens, e os seus sorri-
sos ternos, quando já velhinhos, sinal da menor vitalidade…
Ficam todas as histórias de vida que os avós nos foram contando… 
Ficam guardados todos os momentos, e não há nada mais doce do que as 
marcas dos avós nas almas dos netos…

Quem dera fossem  
eternos os avós…

CARLA NUNES
ADVOGADA

18 Sexta-feira 14 de Fevereiro de 2020  oprogressodePAREDES

ESPAÇO SOCIÉTARIO

PUB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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Taxa de desemprego  
sobe para 7% em junho

A 
taxa de desempre-
go subiu para os 
7% em junho, mais 

1,1 pontos percentuais do que 
no mês precedente e mais 0,4 
pontos percentuais do que no 
mesmo mês de 2019, segundo 
dados provisórios divulgados 
esta semana.

Refira-se que em maio, o 
concelho de Paredes tinha um 
total de 3.831 desemprega-
dos. Na região, Valongo conta-
bilizava 4.617 desemprega-
dos, Penafiel 2846, Paços de 
Ferreira 2.161 e Lousada 
1915. Segundo o Instituto Na-
cional de Estatística (INE), a 
população empregada em ju-
nho (dados também provisó-
rios) registou variações de 
0,1% relativamente ao mês 
anterior e de -3,6% por com-
paração com o mesmo mês de 
2019.

Também o INE reviu em al-
ta o valor da taxa de desem-
prego de maio para 5,9% (os 
dados provisórios apontavam 
no mês passado para 5,5%), 
menos 0,4 pontos percentuais 
do que no mês precedente e 
menos 0,7 pontos do que há 
um ano. Em maio, segundo os 
resultados finais, a população 

empregada diminuiu 2%, a ta-
xa de desemprego desceu 0,4 
pontos percentuais e a taxa de 
subutilização do trabalho au-
m e n t o u  1 , 2  p o n t o s 
percentuais.

A taxa de subutilização de 
trabalho (que agrega a popu-
lação desempregada, o su-
bemprego de trabalhadores a 

tempo parcial, os inativos à 
procura de emprego, mas não 
disponíveis e os inativos dis-
poníveis, mas que não procu-
ram emprego) situou-se em 
14,6%, mais 1,2 pontos per-
centuais que no mês prece-
dente e mais 1,6 pontos per-
centuais do que há um ano.

Para junho, os resultados 

provisórios do INE indicam 
que a taxa de subutilização de 
trabalho situou-se em 15,4%, 
mais 0,8 pontos do que no mês 
precedente e mais 2,4 pontos 
percentuais do que há um ano.

"Para o aumento mensal 
da taxa de subutilização do 
trabalho neste mês, ao contrá-
rio do sucedido nos meses an-

teriores, contribuiu exclusiva-
mente o aumento do número 
de desempregados e do su-
bemprego de trabalhadores a 
tempo parcial, já que diminuiu 
o número dos inativos à pro-
cura de emprego, mas não dis-
poníveis para trabalhar e o de 
inativos disponíveis, mas que 
não procuram emprego", sina-

liza o INE. Segundo o INE, em 
maio e, sobretudo, em junho, 
as restrições à mobilidade re-
sultantes da pandemia de co-
vid-19 foram parcialmente 
aliviadas, "mas continuaram a 
afetar o funcionamento do 
mercado de trabalho no perío-
do analisado".

*com agências

DESEMPREGO. Taxa real é superior a 15%, mas há menos inativos. Taxa de desemprego subiu 1,1 pontos percentuais em junho 
face aos 5,9% registados em maio.
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Indústria de Rebordosa 
mais perto da A41

O 
acesso à zona in-
dustrial de Re-
bordosa a partir 

da A41 está, finalmente, faci-
litado. Na passada terça-fei-
ra, 28 de julho, o ministro da 
Economia e o presidente da 
Câmara de Paredes inaugura-
ram a Via Empresarial de Re-
bordosa com uma extensão 
de cerca de 1.200 metros e 
que pelas contas do edil Ale-
xandre Almeida, custou ao 
município cerca de 600 mil 
euros. 

A via encurta distancia e fa-
cilita a mobilidade das empre-
sas, quer na receção a clientes e 
fornecedores, quer nas expor-
tações com a entrada direta na 
rede de autoestradas nacional 
via A41. Este pequeno troço 
aproxima também a zona in-
dustrial de Rebordosa dàs zo-
nas industriais de Lordelo e da 
Seroa, Paços de Ferreira.

Na cerimónia, o autarca 
Alexandre Almeida destacou a 
importância da infraestrutura 
por permitir aproximar a zona 
industrial da rede nacional de 
autoestradas, poupando tem-
po e dinheiro aos empresários.

Além disso, observou o edil, 
permitirá instalar mais empre-
sas, graças às áreas criadas jun-
to à nova acessibilidade (cerca 
de 150 metros de extensão de 
cada lado da via), de acordo 
com vários projetos que já de-
ram entrada no município.

A obra era desejada há dé-
cadas naquela zona do conce-
lho e foi apontada pelo minis-
tro da Economia Siza Vieira 
como um exemplo para o todo 
nacional. “O país tem um pro-
blema para resolver. Construí-
mos nas últimas décadas uma 
rede de infraestruturas muito 

significativa e moderna que 
está ao serviço dos cidadãos e 
empresas, mas, em muitos ca-
sos, precisamos de assegurar a 
ligação final desta rede de in-
fraestruturas nas nossas zo-
nas industriais para resolver 
este problema que acaba por 
criar um custo de contexto pa-
ra estas empresas, admitiu 
Pedro Siza Vieira. 

A previsível chegada de no-
vos fundos comunitários ne-
gociados com a União Euro-
peia, no dizer do governante 
“vai permitir concretizar “pro-
jetos que há décadas ansiáva-

mos”, disse. Será desta que o 
IC35 vai sair do papel (?), ques-
tionaram os jornalistas, mas 
Pedro Siza Vieira não se com-
prometeu com essa obra em 
particular. “O que nós precisa-
mos com estes recursos é de 
melhorar a competitividade 
das nossas empresas, nesse 
Missing Links (ligações ausen-
tes) vão assegurar um conjun-
to de intenções de ligação que 
está em cima da mesa no senti-
do de podermos concretizar 
um conjunto muito vasto de 
ligações que se mostram ne-
cessárias no nosso país”, disse.

INAUGURAÇÃO. A zona industrial de Rebordosa ganhou finalmente a “muito ansia-
da” ligação ao nó de Gandra, prometida desde a construção da A41. A Câmara já tem 
novas indústrias a querer instalar-se ao longo da nova via de 1,2 quilómetros. Ministro 
da Economia inaugurou a obra que custou mais de 600 mil euros.

Paredes concentra 
um dos maiores clus-
ters na área do mobiliá-
rio, colchoaria, decora-
ção, tapeçaria e ilumi-
nação. Segundo um 
inquérito promovido 
pela associação do se-
tor (APIMA), a quebra 
de encomendas forçou 
63% das empresas a 
recorrer ao regime de 
lay-off simplificado nos 
últimos meses, com a 
esmagadora maioria 
(87%) a garantir que 
manteve a totalidade 
dos postos de trabalho 
que tinha antes da pan-
demia de covid-19.

“Se nós não tivésse-
mos essa ferramenta 
[lay-off] aquilo que pro-
vavelmente teria acon-
tecido era que muitas 
empresas não conse-
guiriam manter os pos-
tos de trabalho e quan-
do viéssemos a ter uma 
retoma económica elas 
não eram capazes de 
produzir”, justifica Pe-
dro Siza Vieira. 

Porém, mantêm-se 
as interrogações sobre 
a reação do mercado 
no final do verão, com 
as cerca de 200 empre-
sas que participaram 
neste estudo, entre 3 e 
16 de julho, a confirma-
rem essas dúvidas no 
atual planeamento 

produtivo das empre-
sas. Segundo o Jornal 
de Negócios, mais de 
70% das empresas de 
mobiliário só têm enco-
mendas para dois me-
ses e apenas 29% das 
organizações têm pe-
didos acertados com os 
clientes para um perío-
do superior.

O novo lay-off apro-
vado esta semana em 
Conselho de Ministros 
(ler texto ao lado) é pa-
ra Pedro Siza Vieira um 
novo progresso. “Esta-
mos preparados para 
continuar a apoiar o 
emprego até ao final do 
ano pelo menos com 
recursos importantes 
que permitirão às em-
presas, estar melhor 
amparadas nesta fase 
que ainda é de tentati-
va de retoma”, profeti-
zou em Paredes, o mi-
nistro da Economia. 

Siza Vieira concluiu 
dizendo a O Progresso 
de Paredes que deposi-
ta grande fé nos 60 mil 
milhões de euros da 
ajuda europeia que 
chegará nos próximos 
10 anos “não só para 
ajudar a mitigar os efei-
tos da pandemia, mas, 
também, a fazer os in-
vestimentos necessá-
rios para a competitivi-
dade futura”, disse.

O processo de construção 
dos acessos da Zona Industrial 
de Rebordosa à A41 dava um 
bom argumento para adaptar 
a documentário. 

A construção desta estrada 
foi uma das obras contratuali-
zadas pelo executivo do PSD, 
de Celso Ferreira, em 14 de se-
tembro de 2017, véspera das 
eleições autárquicas que dita-
ram a mudança na gestão da 
Câmara Municipal de Paredes 
com o PS a desapossar o PSD. 

O contrato de empreitada 
no valor de 297.886,00 euros 

havia sido adjudicado em 
agosto de 2017 à Edilages S.A., 
empresa de Penafiel.  Chega-
dos ao Poder os socialistas ar-
gumentaram que encontra-
ram um projeto que não era 
exequível. “Se o fizéssemos da 
forma como estava projetado 
não o conseguíamos fazer. 
Porque iríamos ter um troço 
com cerca de 800 metros e de-
pois afunilava e tínhamos uma 
estrada em terra.  Há que fazer 
as coisas com cabeça, tronco e 
membros, decidir aquilo que 
achamos que é o melhor para o 

concelho e foi isso que fizemos 
e esta foi uma das obras que 
logo que tivemos acordo com 
os proprietários dos terrenos 
e quando tivemos que refazer 
o projeto avançamos de ime-
diato com esse investimento 
para o terreno porque é estru-
tural”, afirmou Alexandre Al-
meida em declarações aos jor-
nalistas durante a cerimónia 
de inauguração.

Em outubro de 2019, a 
presidente de Junta de Rebor-
dosa, Salomé Santos, perante 
a interrupção da obra dizia-se 

incrédula: “foi encontrada 
uma mina que anteriormente 
ninguém tinha detetado, não 
se sabe como, e por isso a em-
preitada foi suspensa para 
correção do traçado”.

Coincidindo com a inaugu-
ração, o PSD/Paredes fez che-
gar às redações um comunica-
do onde dizia lamentar que o 
executivo socialista tenha ilu-
dido os paredenses “ao atrasar 
em dois anos a realização da 
obra [acessos à A41] para pas-
sar a mensagem de que se trata 
de uma obra sua”. Os social-de-

mocratas dizem-se ainda ex-
cluídos da inauguração por não 
terem sido convidados pelos 
socialistas.  No passado a falta 
de convite para as cerimónias 
organizadas pela câmara era 

uma das queixas recorrentes 
dos socialistas que, na oposi-
ção, apontavam o dedo ao 
PSD. A estrada tem 1200 me-
tros e custou 600 mil euros. 
Fim de argumento.

Crise esta a deixar  
cluster do mobiliário  
sem encomendas

Polémica maior que a estrada
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Ministro acusa Universidades 
de se fecharem perante as  
necessidades do país

O 
Ministro de Es-
tado, da Econo-
mia e da Transi-

ção Digital Pedro Siza Vieira 
acusou as universidades de 
estarem fechadas às neces-
sidades do país. 

O governante falava com 
empresários num encontro 
que no dia 28 de julho, decor-
reu no auditório da A Celer, 
em Rebordosa. 

Abordando a questão da 
falta de formação e de mão de 
obra qualificada para a indús-
tria, Pedro Siza Vieira deu co-
mo exemplo as Universida-
des de Medicina que não vão 
abrir mais vagas por “pensa-
rem que Portugal não precisa 
de mais médicos. O que é pre-
ciso é haver uma conexão en-
tre as empresas e universida-
des para se poder abrir as 
portas à criatividade e inova-
ção na indústria”, disse.

Contextualizando a atual 
crise “profunda” provocada 
pela pandemia e “que afeta to-
dos os mercados”, referiu que 
o país que teve um corte das 
receitas na ordem das “muitas 
dezenas de milhares de euros” 
sendo que as medidas toma-
das pelo Governo represen-
tam uma fatia de 20 mil mi-
lhões de euros na ajuda da ab-
sorção e conservação dos 
empregos como também na 
ajuda às empresas que se de-
vem focar no futuro e na recu-
peração “para ter os recursos 
necessários e investir no nos-
so crescimento futuro”.

Pedro Siza Vieira revelou 
que o apoio da União Euro-
peia é “importante para Por-
tugal” e que chegará no final 
deste ano será “colocado ao 
serviço da população e das 
empresas”, sendo que o nosso 
país irá dispor de “60 mil mi-
lhões de euros para absorver 
o impacto desta crise” para 
poder “investir no futuro”. 

O Ministro da Economia 
revelou também que as vaci-
nas que se encontram em fase 
final de experimentação vão 
ser produzidas no final deste 
ano e estarão no mercado no 
próximo ano como também 
afirmou que o ritmo de retoma 
de cada setor de atividade vai 
ser diferente como por exem-
plo nas atividades ligadas aos 
espetáculos e do turismo que 
será mais lento. Foi salientado 
ainda que as exportações caí-
ram em 40% nos meses de 
abril e maio de 2020 e que só 
em 2022 é estimado que Por-
tugal volte aos níveis de 2019.

Filipe Santos, sócio-ge-
rente de duas empresas liga-
das às iluminações decorati-
vas e de Natal afirmou que as 
empresas de espetáculos es-
tão há cinco meses sem fatu-
ração num setor que empre-
ga 90 mil postos de trabalho e 
com uma faturação de 750 
milhões de euros, sendo que 
o Ministro salientou que a re-
toma não vai ser feita no seu 
pleno e o trabalho não existi-
rá como existia até agora. O 

ministro adiantou ainda que 
as “associações de viagens e 
turismo enfrentam 18 meses 
a 1 ano de quebra no merca-
do”, sendo que será possível 
ter eventos, congressos com 
as condições que vão ser defi-
nidas com a Direção-Geral de 
Saúde e que as empresas de 
espetáculos vão ser apoiadas 
financeiramente como tam-
bém irão ser organizados 
eventos para existir trabalho 
neste setor de atividade.

Carlos Pinto do grupo JAP 
questionou sobre os apoios e 
a burocracia e o tempo que 
demora a obter os apoios, le-
vando a que o Ministro admi-
tisse que “nas últimas déca-
das pioramos em algumas 
burocracias” devido ao desin-
vestimento dos últimos 20 
anos na administração públi-
ca que levou a existir uma ad-
ministração envelhecida e 
com carreiras bloqueadas. O 
ministro salientou que as re-
gras durante o Estado de 
Emergência foram estabele-
cidas à medida da evolução 
da pandemia.

ECONOMIA. Pedro Siza Vieira, que acabara de inaugurar os 
acessos de Rebordosa à A41, falava num encontro com empre-
sários que decorreu no auditório da A Celer. O Governo aprovou, em sede de Conselho de Ministros Extraordinário, o 'novo' 

lay-off - denominado por apoio extraordinário à retoma progressiva -, um instru-

mento que visa ajudar as empresas na manutenção dos postos de trabalho ao lon-

go das próximas semanas.

Isto porque, recorde-se, a partir da próxima semana só as empresas que perma-

necem encerradas por imposição legal é que continuarão a ter acesso ao lay-off 

simplificado - a primeira 'arma' do Governo em resposta à crise gerada pela Co-

vid-19 para auxiliar a manutenção do emprego. 

Saiba como funciona o 'novo' lay-off através das seguintes perguntas e respos-

tas, com base num documento explicativo divulgado pelo Governo: 

O que é o apoio extraordinário à retoma progressiva? 
Trata-se de um mecanismo criado pelo Governo para apoiar a manutenção dos 

postos de trabalho nas empresas que tenham, pelo menos, uma quebra de fatura-

ção de 40%.

Assim, "a Segurança Social comparticipa em 70% a comparticipação retributiva 

pela redução do período normal de trabalho dos trabalhadores. A redução do pe-

ríodo normal de trabalho será variável em função da quebra de faturação e dos 

meses em causa". 

Quanto é que os trabalhadores vão receber?
Ao abrigo deste novo apoio, a retribuição dos trabalhadores nunca será inferior 

a 77% da remuneração normal ilíquida em agosto e setembro ou a 88% de outubro 

a dezembro. Ainda assim, pode ser superior em função das horas trabalhadas, de 

acordo com o Governo. 

Há mais alguma ajuda para empresas com quebras muito elevadas de 
faturação?

Para as empresas em situação de crise empresarial com quebra de faturação 

igual ou superior a 75%, a Segurança Social comparticipará ainda as horas traba-

lhadas em 35%, ainda segundo o mecanismo que foi aprovado em Conselho de 

Ministros. É uma espécie de bónus ao 'novo' lay-off. 

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, salientou que este instrumento 

pretende ajudar numa fase de retoma progressiva e "garante estabilidade, dife-

rencia o apoio em função da quebra efetiva de faturação e garante uma maior fle-

xibilidade na utilização do instrumento de gestão do apoio em função da adapta-

ção dos horários de trabalho numa perspetiva de retoma de atividade".

Quais as contribuições que ficam a cargo da empresa? 
Além do apoio concedido pela Segurança Social, as empresas abrangidas pelo 

'novo' lay-off têm direito à isenção total ou à "dispensa parcial do pagamento das 

contribuições a cargo da entidade empregadora relativamente à compensação 

retributiva devida aos trabalhadores abrangidos".

Esta isenção total ou dispensa parcial varia consoante as seguintes situações: 

• Micro e PME: Têm direito a isenção total do pagamento de contribuições re-

lativas à compensação retributiva nos meses de agosto e setembro e a dispensa 

parcial de 50% nos meses de outubro a dezembro;

• Grandes empresas: Têm direito a dispensa parcial de 50% do pagamento de 

contribuições relativas à compensação retributiva nos meses de agosto e 

setembro.

"As grandes empresas terão uma redução de 50% de agosto a setembro; de 

outubro a dezembro já não terão redução ao nível das contribuições sociais", de-

talhou Ana Mendes Godinho, na conferência de imprensa que se seguiu ao Conse-

lho de Ministros.

Como é que as empresas se podem candidatar a este mecanismo?
À semelhança dos instrumentos anteriores, as empresas poderão candidatar-

-se a este apoio na Segurança Social Direta, de acordo com o Executivo.

'Novo' lay-off em  
cinco perguntas e respostas
O Governo aprovou na segunda-feira 28 de julho, em 
Conselho de Ministros Extraordinário, o mecanismo que 
sucede ao lay-off simplificado. 
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ENTREVISTA. Jorge de Sousa coloca ponto final na carreira de árbitro de futebol

N
o passado sába-
do, dia 25 de ju-
l h o ,  J o r g e  d e 

Sousa, arbitro de futebol 
natural de Lordelo, apitou 
pela última vez. Foi no jogo 
Sp. Braga 2 FC Porto 1, que 
encerrou o campeonato da 
Liga NOS 2019/20.

No final, o árbitro de Lor-
delo, fez um primeiro balan-
ço da carreira que o levou ao 
mais alto patamar da arbi-
tragem internacional. O 
Progresso de Paredes fez a 
edição das declarações de 
Jorge de Sousa no final do 
jogo. 

Jorge de Sousa não foi 
um árbitro qualquer: foi por 
diversas vezes o melhor da 
primeira categoria, os úni-
cos habilitados para dirigir 
os jogos da I e II ligas, os dois 
escalões profissionais do 
futebol  português.  Em 
2006, já era o mais jovem ár-
bitro internacional portu-
guês. Jorge Sousa podia ter 
sido futebolista - jogou nas 
camadas jovens do Aliados 
do Lordelo, o clube da terra 
por onde passaram outros 
nomes sonantes da modali-
dade, como os agora treina-
dores José Mota e Jaime 
Pacheco, mas também jor-
nalista, uma paixão que des-
cobriu no final do secundá-
rio. Durante dois anos, apre-
sentou um programa na 
Rádio Clube de Paços de 
Ferreira e chegou a concor-
rer à Escola Superior de Jor-
nalismo do Porto.

Em que pensou quando 
apitou pela última vez?

Não pensei em nada mui-
to honestamente. Foi o final 
de mais um jogo, é isso para 
ser muito honesto, neste 

momento ainda não estou a 
digerir muito bem o facto. 
Não tenho ainda aquela ver-
dadeira noção de que aca-
bou. Quando estamos so-
bretudo focados no nosso 
trabalho, quando estamos 
tão concentrados naquilo 
que é o jogo e a realização 
das nossas tarefas, chega-
mos a um ponto que nos 
abstemos de tudo e em mo-
mento algum, no jogo, me 
passou pela cabeça que era 
o último. Foi apenas só mais 
um jogo.  

Porque é que considera 
ser hora de colocar um 
ponto final na sua carreira 
sabendo-se que poderia 
apitar mais um ano. Aliás, 
voltou a ser considerado o 
melhor da temporada. Não 
custa mais parar assim, no 
auge?

Não, as coisas são feitas 
de forma muito ponderada. 
Nada é feito de ânimo leve e 
esta decisão foi muito pen-
sada nada foi feito a correr. 
Nós temos que pensar so-
bretudo naquilo que é a nos-
sa carreira e as condições 
que temos para poder ofe-
recer ao jogo, à arbitragem e 
ao futebol. Eu olho para 
aquilo que são as competên-
cias das valências de um ár-
bitro e eu acho que em 
80%/90% delas, estou na 
plenitude das minhas capa-
cidades. O problema é que 
há outras que eu sinto que já 
não posso oferecer ao jogo, 
aquilo que o jogo precisa e é 
preciso essa coragem de as-
sumir e de dizer é melhor fi-
car por aqui. Temos jovens 
na retaguarda que serão o 
futuro e depois de 27 anos, 
19 anos nas competições 
profissionais neste momen-
to, eu digo que é o momento 
certo para terminar. Acho 

que esta época foi boa e aca-
bo por ter essa consciência, 
essa convicção, que fiz uma 
boa época. 

Vamos ter um período 
curto de férias e começa a 
nova época e eu sinto que as 
forças não são as mesmas e, 
portanto, acho que na próxi-
ma época não posso ofere-
cer aquilo que deve ser, por 
isso é preciso assumir com 
coragem e ficar por aqui. 
Neste momento sinto-me 
feliz, olho para trás e perce-
bo que atingi uma carreira 
que jámais imaginei alcan-
çar. Tenho a sensação do 
dever cumprido. Fiz o que 
devia ser feito, tranquilo, 
acho que acrescentei valor 
ao jogo e prestigiei a arbitra-
gem, muito. Acho que este é 
o momento certo de sair e 
estou feliz pela decisão.

Essa experiência vai ser 
colocada ao serviço da ar-
bitragem no futebol portu-
guês? Tem vontade de o 
fazer?

Não sei, neste momento, 
ainda não pensei nisso. Já 
me fizeram várias vezes es-
sa pergunta e eu sempre 
pensei naquilo que é o meu 
trabalho. A minha profissão 
que era ser árbitro de fute-
bol e até ao apito final que 
aconteceu hoje, há bocadi-
nho, o meu foco foi apenas 
no meu trabalho que foi ser 
árbitro de futebol. Tudo  o 
que possa vir a seguir não 
sei. Nunca fui pessoa de 
olhar para as coisas e resol-
ver hoje algo a pensar naqui-
lo que pode ser o amanhã: 
trabalho árbitro/arbitra-
gem, e é essa a minha preo-
cupação; o futuro logo se 
verá. É evidente que são 
quase 30 anos de futebol, 
duas décadas nas competi-
ções profissionais e se me 

perguntar muito direta-
mente se gostaria de conti-
nuar ligado ao futebol (?) é 
evidente que sim. Ninguém 
consegue desligar a ficha, 
ninguém consegue estar 30 
anos num retângulo verde, 
no melhor desporto do 
mundo, infelizmente não 
tem adeptos neste momen-
to, mas que é algo de absolu-
tamente maravilhoso e con-
segue desligar a ficha e ama-
nhã já não sou árbitro de 
futebol e dizer acabou. Logo 
se vê, sendo certo que aqui-
lo que foi o arbitrar fica por 
aqui e muito satisfeito. 

O Jorge de Sousa além 
de árbitro, enquanto jo-
vem, chegou a jogar fute-
bol nos Aliados de Lorde-
lo…no fim da carreira de 
arbitragem sai com uma 
visão mais ou menos ro-
mântica do futebol, que 
aquela que tinha na altura 
em que jogava?

Essa pergunta é boa, por-
que quando chego à primei-
ra categoria em 2000-01 no 
futebol, as competições pro-
fissionais, o jogo, tudo o que 
envolvia esta atividade era 
completamente diferente 
do que é hoje. Há 20 anos 
atrás havia os telemóveis 
que tinham chegado. As re-
des sociais ninguém sabia o 
que era. Os departamentos 
de comunicação não exis-
tiam. Hoje o jogo está muito 
escurtinado, o nosso traba-
lho é muito mais observado 
do que era há 20 anos, nin-
guém tem dúvidas que os 
árbitros no passado eram 
muito melhores do que os de 
hoje, porque os de antiga-
mente não tinham o seu tra-
balho avaliado. Há 20 anos 
não tínhamos o juízo final e 
hoje temos. É tudo feito e 
visto ao detalhe, algo que 

nós no campo não temos e, 
portanto, muitas vezes está-
-se a passar uma ideia errada 
para o adepto, para o espec-
tador de algo que o árbitro 
não tem essa possibilidade. 
que é ver várias perspetivas 
aquilo que o árbitro vê no 
ângulo dos nossos olhos e 
nada mais. Eu consigo per-
ceber determinadas críticas 
que nos são feitas. As pes-
soas, em casa, não estiveram 
no relvado e estão apenas a 
analisar o jogo, na perspeti-
va que a televisão lhes mos-
tra, que é de vários ângulos 
parece fácil. Muitas vezes as 
pessoas e até familiares 
meus, dizem “como é possí-
vel os árbitros não verem 
aquilo”. O problema é que na 
realidade e na prática as coi-
sas não são assim. Temos 
aquela fração de segundo 
para decidir e o jogo é com-
pletamente diferente da-
quele que é passado para 
casa. Nesse sentido, houve 
uma evolução muito grande, 
foi o jogo e nós – arbitragem 
–  tentamos acompanhar es-
sa evolução sendo certo que 
hoje é muito mais desgas-
tante do que era no passado. 

Se calhar, no antigamente, 
era mais fácil fazer 20 épo-
cas nas competições profis-
sionais do que hoje fazer 
metade, precisamente pelo 
desgaste e exposição serem 
muito maiores. 

Quis ser jornalista, mas 
a certa altura virou a agu-
lha noutro sentido. Convi-
do-o a colocar um título na 
crónica da sua carreira..

Eu na altura, quando aca-
bei o ensino secundário fui 
para o ensino superior e ti-
nha dois sonhos, um era se-
guir comunicação social e o 
outro era psicologia que aca-
bei por seguir de forma indi-
reta, porque a arbitragem 
exige muitos de nós do pon-
to de vista emocional e equi-
líbrio da nossa estabilidade 
interior e portanto todos 
nós temos um bocado de psi-
cólogos cá dentro. A comu-
nicação social ficou para trás 
e acabei mais tarde por fazer 
a formação noutra área que 
não a comunicação social. Se 
tivesse que dar um título ao 
último desempenho escre-
via: “Ponto final”.

Miguel Lopes c/ AO  | texto

“Sinto que já não posso oferecer  
ao jogo, aquilo que o jogo precisa”
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António Orlando  | texto

Paredes escolhe os novos 
campeões de estrada 
em três dias de competição

A 
competição ar-
ranca na sexta-
-feira, dia 14. Pri-

meiro correm os paraciclis-
t a s ,  a o  l o n g o  d e  1 2 , 5 
quilómetros. Seguem-se os 
sub-23 e os ciclistas de elite, 
n u m  t r a ç a d o  d e  1 8 , 1 
quilómetros. 

Os contrarrelógios come-
çam em Gandra e terminam 
em Baltar, ficando marcados 
por um traçado que pede 
corredores possantes. “Tan-
to os sub-23 como a elite na-
cional terão uma segunda 
metade de prova sempre em 
falso plano ascendente, com 
alguns topos mais exigen-
tes”, explica fonte da Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo 
(FPC). As provas de fundo 
têm partida e chegada na ci-
dade de Gandra.  A corrida 
de sub-23 está marcada para 
sábado, 15 de agosto. O pe-

lotão vai completar 137,4 
quilómetros. Os primeiros 
41,5 são feitos num percurso 
mais largo, antes da entrada 
no circuito final de 13,7 qui-

lómetros. A corrida acaba à 
oitava passagem pela meta, 
quando os ciclistas tiverem 
somado um desnível positivo 
acumulado de 2860 metros. 

A prova de elite fecha o pro-
g ra m a ,  d o m i n g o ,  t e n d o 
164,8 quilómetros e um acu-
mulado de subida de 3480 
metros. O percurso será o 
mesmo percorrido na véspe-
ra pelos sub-23, com mais 
duas voltas ao circuito final. 

“As provas serão disputa-
das segundo as normas de 
segurança sanitária defini-
das para a retoma das com-
petições de ciclismo”, garan-
te a FPC. Os adeptos são 
convidados a seguir as pro-
vas através das informações 
disponibilizadas por meios 
digitais. “Aqueles que acor-
ram à berma da estrada de-
vem evitar as zonas de parti-
da e de chegada, devendo 
procurar locais sem aglome-
ração de público, respeitan-
do as normas de distancia-
mento social e de etiqueta 
respiratória, tal como defini-
do no manual de desconfina-
mento do adepto de ciclis-
mo”, conclui a fonte.

CICLISMO. Campeonato Nacional de Estrada de 14 a 16 de agosto. Programa agrega 
provas de contrarrelógio e de fundo para corredores de elite e sub-23 masculinos, e de 
paraciclismo. Provas serão disputadas de acordo com as normas de segurança sanitária.

ENTREVISTA. Jorge de Sousa coloca ponto final na carreira de árbitro de futebol

FOTO:DR
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MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS
2020/2021

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 (Barrosas), Hugo 
Silva (Aliança Gandra), Carlos Nunes. MÉD: Ra-
tinho (Vilarinho), Edu Santos (Freamunde). 
AVA: Rafinha (Alpendorada), Carlos Ferreira 
(Barrosas), Migas (Freamunde), Danilo 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: Pedro Silva (Águias Eiriz), Gabi (juniores 
Sobrado). DEF: Faneca (Águias Eiriz), Diogo Tei-
xeira (Lavrense), Luís André (Lavrense), Kevin 
(Esperança Lagos). MÉD: Paulo Oliveira (S.Pe-
dro Cova), Paulinho Teixeira (Oliveira Douro), 
Pedro Vieira (Avintes). AVA: Rúben Vale (Maia 
Lidador), Kainã (Marco 09), Guilherme 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), MÉD: João Dias 
(Aliados Lordelo), Fajó (Varziela). AVA: Hugo 
Silva (Folgosa Maia), Bruno Silva (Ermesinde), 
Ferraz (Paredes), Miguel Silva (Lousada).

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: 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), 
Rafinha (Rebordosa).

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 Pin-
to, Rúben Moreira, Akpey. AVA: Roberto Poli-
carpo, 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 (Freamunde). 
DEF: Fanôco (Cinfães), Matheus Carioca (GD Resen-
de). MÉD: Carlos Alberto. AVA: Kainã (Sobrado), 
Mirandinha (Amarante), Maomé (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: Jorge Silva, Fábio 
Vieira. MÉD: João Paulo, Messi, Nuno Moreira. 
AVA: Ávila, Rui Costa, Ruben Cunha, João 
Rafael.

DEF: Ibraima Sissé, Cleony Teixeira. MÉD: Bru-
no, Lamine Embaló. AVA: Paulinho, Alex Alcân-
tara, Ivandro, José Polo, António Santos, Djô 
Djô, Anselmo, Rooney.

DEF: Rui Miguel (Rebordosa), Vítor Mendes 
(Lixa), Carlão (Cinfães). MÉD: Rui Pedro (junio-
res Penafiel), Eduardo Seixas (Tirsense), Igor 
(juniores Amarante). AVA: Carlos Ferreira 
(Rebordosa).

GR: Rui Pedro (Amarante). DEF: Costa Pinto 
(Lixa), Jorge Azevedo (Felgueiras), Jorginho 
(Paredes). MÉD: Romeu Rocha (Amarante). 
AVA:  Pedro Correia (Fafe), Joel Barbosa 
(Paredes).

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, Tété. MÉD: Rui Pe-
dro. AVA: Davide Bessa, Paulinho, Korta.

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

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

MARCO 09

Tr: José Oliveira
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António Orlando  | texto

Paredes entregou o Ouro do Município

D
. Vitorino Soares, 
bispo auxiliar do 
Porto,  foi  uma 

das figuras homenageadas 
mais ovacionadas pelas cen-
tenas de paredenses que se 
associaram à cerimónia que 
decorreu, em sessão solene 
numa tenda, no Parque José 
Guilherme.

Por causa da pandemia, 
as Festas da Cidade e do o 
Concelho limitaram-se a 
uma missa celebrada por D. 
Vitorino Soares e à sessão 
honorífica no feriado muni-
cipal de 20 de julho.

Este ano, a autarquia ho-
menageou também profis-
sionais e entidades que se 
evidenciaram no combate à 
COVID-19, casos da delega-
da de Saúde, Maria de Fáti-
ma Silva Marques, que apro-
veitou a ocasião para pedir 
aos paredenses para que não 
baixem a guarda fazendo no-
tar que pandemia “não aca-
bou”. “Mantenham-se aten-
tos para que possamos dimi-
nuir o risco e sermos felizes”, 
disse. 

Assistentes operacionais 
das IPSS e GNR foram outros 
agentes ativos que lutam 
contra a covid-19 que foram 
r e c o n h e c i d o s  p e l o 
município.

António Sousa, ciclista 
campeão nacional de BTT e 
Ciclocrosse foi o desportista 
banhado a ouro assim como 
o maestro Vergílio Pereira, a 
título póstumo. Foi uma pri-
ma neta que recebeu a dis-
tinção do antigo maestro da 

Câmara entregou, a 20 de junho, as medalhas de ouro do concelho a várias personalidades e instituições que se 
destacaram no relacionamento social, económico, cultural, religioso e desportivo com a comunidade local.

Banda de Música Filarmóni-
ca de Vilela e que anunciou 
que a família está disponível 
para ceder parte do seu es-
pólio pessoal ao município, 
“caso a câmara o aceite” 
guardar e preservar.

Homenageados:  
D. Vitorino José Pereira 
Soares - Bispo Auxiliar do 
Porto António Francisco 
Ferreira de Sousa - Ciclista 
Dra. Maria de Fátima Silva 
Marques - Delegada de 
Saúde Maestro Vergílio 
Pereira - A título Póstumo 
GNR - Guarda Nacional 
Republicana - Posto Terri-
torial de Lordelo GNR - 
Guarda Nacional Republi-
cana - Posto Territorial de 
Paredes Assistentes Ope-
racionais - Associação de 
Apoio à 3ª Idade de S. Mi-
guel de Beire Assistentes 
Operacionais - Associação 
Para o Desenvolvimento 
Integral de Lordelo Assis-
tentes Operacionais - As-
sociação Para o Desenvol-
vimento Integral de So-
b r e i r a  A s s i s t e n t e s 
Operacionais - Associação 
Para o Desenvolvimento 
de Rebordosa Assistentes 
Operacionais - Associação 
Social e Cultural de Loure-
do Assistentes Operacio-
nais - Centro Social de Ce-
te Assistentes Operacio-
nais  -  Centro Social  e 
Paroquial de Baltar Assis-
tentes Operacionais - 
Centro Social e Paroquial 
de Recarei Assistentes 
Operacionais - Centro So-
cial e Paroquial de S. Mi-
guel de Gandra Assisten-
tes Operacionais - Centro 
Social e Paroquial de Vilela 
Assistentes Operacionais 
- Centro Sócio-Educativo 
e Profissional da Parteira 
Assistentes Operacionais 
- Obra de Assistência So-
cial da Freguesia de Sobro-
sa Assistentes Operacio-
nais - Santa Casa da Mise-
r i c ó r d i a  d e  P a r e d e s 
Assistentes Operacionais 
- S. Pedro Centro Social da 
Sobreira Restaurante - 
Bobaque - Sociedade Ho-
teleira, Lda. Comércio - “ 
Casa Costa Neto” - Antó-
nio Augusto Branco da 
Costa Feirante - António 
Jorge Leal de Sousa Car-
teiro - Leonço Ribeiro 
Leão.
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No seguimento da aprova-
ção da candidatura ao progra-
ma Voluntariado Jovem Na-

tureza e Floresta do Instituto 
Português da Juventude, em 
que a Junta de Freguesia de 
Baltar é parceira com a Câma-
ra Municipal de Paredes que 
desenvolveu a candidatura, a 
Junta coordena uma equipa 
de quatro jovens, que percor-
re desde o dia de hoje ( 22/7) 
as florestas de Baltar e arre-
dores. Logo no primeiros dia 

os jovens (Gabriela Coelho; 
Pedro Coelho; Lara Ferreira e 
Catarina Mendes) detetaram 
dois incêndios. O primeiro na 
Serra do Muro e o segundo 
nos arredores do Monte S. Sil-
vestre. Na primeira situação 
foram chamados os B.V. de 
Baltar que prontamente 
ocorreram e de forma eficaz. 
No segundo foram os pró-

prios voluntários que coloca-
ram cobro à situação. A equi-
pa vai andar no terreno du-
rante as  duas próximas 
semanas onde se dedicará à 
prevenção de incêndios e re-
colha de lixo na floresta. Espe-
ra - se que esta equipa seja um 
elemento dissuasor da ação 
de mãos criminosas, pois a ex-
plicação não pode ser outra.

    BALTAR

Jovens do Programa 
Voluntariado Jovem Natureza 
evitam dois incêndios
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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

Neste verão do ano de 
2020, a Serra do Muro tem 
sido alvo de ataques crimi-
nosos todos os dias, com 
fogos ateados de forma es-
tratégica em vários pontos 
da serra e arredores. Para-

lelamente o “ Monte de S. 
Silvestre “ também tem sido 
alvo de mãos criminosas, 
originando um movimento 
constante dos B.V. de Baltar, 
quer por  via terrestre, quer 
por via aérea. Apesar da po-

lícia estar em vigilância, do 
patrulhamento dos jovens 
do IPDJ coordenados pela 
Junta de Freguesia e da 
ação fundamental dos bom-
beiros, os pequenos incên-
dios sucedem-se. A ação 

das várias identidades tem 
sido fundamental para im-
pedir que as serras de Bal-
tar ardam na sua totalidade, 
numa guerra que só termi-
nará com a detenção dos 
criminosos.

Em 23 de Julho de 1993 
nasceu a Associação Clube 
de Jazz de Baltar. Foram ela-
borados os estatutos e esco-
lhido o nome a dar à colecti-
vidade. Inicialmente era pa-
ra ser K.  Jazz de Baltar, 
tendo posteriormente sido 
alterado para o nome que 
tem atualmente, uma vez 

que o primeiro não foi auto-
rizado pela conservatória 
comercial, pelo facto de na 
altura, a letra (K) não fazer 
parte do alfabeto. Os funda-
dores foram os seguintes: 
Agostinho Carneiro Silva, 
Fernando Sousa, José Antó-
nio Coelho Ferreira, Gabino 
Fernando Moreira Silva, 

Agostinho Ferreira Sousa e 
Jaime Nogueira Ferreira. No 
presente a associação tem 
muitas actividades, princi-
palmente a nível cultural e 
social. O dia 23 de Julho do 
ano de 2020 foi o  aniversá-
rio mais atípico da Associa-
ção.  A pandemia “ covid-19”, 
cancelou  eventos,  projetos 

, festas, convívios e concer-
tos.  O atual presidente, 
Agostinho Carneiro da Sil-
va, tem a esperança de que 
melhores dias cheguem ra-
pidamente, de forma a reto-
mar toda uma actividade 
cultural e social de grande 
relevo na Vila de Baltar e no 
Concelho de Paredes.

Paralelamente ao 
patrulhamento das ser-
ras  de Baltar, os quatro 
jovens do Programa de 
Voluntariado jovem 
Natureza têm recolhi-
do o lixo depositado no 
meio das florestas. O 
local onde está situado 
o cruzeiro de Baltar, foi 
inteiramente limpo. Ao 
patrulhar o monte de S. 

Silvestre, os jovens de-
pararam-se com um 
depósito de amianto, 
material que ali foi de-
positado de forma cri-
minosa. A Junta de Fre-
guesia de Baltar foi 
prontamente contac-
tada e a Câmara Muni-
cipal de paredes vai 
proceder à recolha da-
quele material.

A Junta de Fregue-
sia vai permitir a utili-
zação parcial do poli-
desportivo que está 
situado no largo Perei-
ra Inácio, A utilização 
será efectuada com as 
medidas de segurança 

previstas nesta situa-
ção de pandemia. A 
utilização dos balneá-
rios não será permiti-
da e a desinfecção â 
entrada do recinto se-
rá efectuada a todos 
os utilizadores.

Serra do Muro “atacada” todos os dias por mãos criminosas

Associação Clube de Jazz de Baltar nasceu há  27 anos

Amianto  
nos  arredores do  
Monte de S. Silvestre

Polidesportivo  
vai reabrir 
em Agosto

PUB
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O Moto Clube de Rebor-
dosa festejou com vitalida-
de, o seu 19º aniversário. 

Em dia de festa contida 
por causa da pandemia o 
presidente da direção do 
Moto Clube emitiu um co-
municado com uma mensa-
g e m  d i r i g i d a  a o s 
associados:

“Caros sócios, amigos e 
simpatizantes do MCR, ho-
je, 14 de julho de 2020, ce-
lebra-se o XIX Aniversário 
do Moto Clube de Rebor-
dosa, derivado à situação 
pandémica que vivemos e 
que teima em continuar, 
não poderemos celebrar da 
maneira que todos quere-
mos, juntos e com muita 
alegria.

Neste dia queremos re-
lembrar e homenagear to-
dos os que contribuíram 
para a criação desta grande 
Instituição e todos aqueles 
que ao longo de 19 anos, 
dedicaram muita da sua vi-
da para que este Moto Clu-
be continue ativo e a cres-
cer, o maior agradecimento, 
vai para todos os associa-
dos, que sim, são estes o 
bem mais precioso que este 
Moto Clube tem, um agra-
decimento especial tam-
bém para todos os nossos 
Patrocinadores, à Câmara 
Municipal de Paredes e à 
Junta de Freguesia de Re-

Moto Clube de Robordosa festejou o sei 19º. aniversário

O Reverendo Padre 
Paulo Pinto presidiu hoje 
à bênção da requalifica-
ção da Capela Mortuária 
de Beire, na presença do 
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, do 

Vice-Presidente Francis-
c o  Le a l ,  d a  Ve r e a d o ra 
Beatriz Meireles, dos Ve-
readores Paulo Silva e 
Elias Barros e do Presi-
dente da nta de Freguesia 
de Beire, José Santos, e 
do Executivo da junta.

A população esteve 
sem água canalizada 
durante quatro dias. A 
falta de água na tornei-
ra começou no dia 23 
de julho.  O Presidente 
da Junta de Freguesia, 
indicou que numa as-

sembleia realizada no 
dia 26 de julho com os 
gestores da cooperati-
va responsável pela 
água canalizada foi ga-
rantido que o proble-
ma estaria resolvido no 
dia seguinte.

    BEIRE 

Nova Capela

    PARADA DE TODEIA 

Parada de Todeia 
ficou à mingua  
de água 

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

Paredes

Novas instalações do 

Progresso de Paredes
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A Cidade de Rebordosa 
tem sido fustigada, ao longo 
dos últimos dias, por numero-
sos incêndios florestais. 

Por exemplo, na quarta-fei-
ra, havia vários focos de incên-
dio. No local estavam 39 ope-
racionais e 9 viaturas dos 
Bombeiros Voluntários e um 
meio aéreo. Apesar da aflição 
em alguns momentos não hou-
ve, felizmente, registo de víti-
mas. Apesar das altas tempe-
raturas que se se tiveram feito 

sentir, nada fazia prever uma 
erupção de vários focos de in-
cêndio e ao mesmo tempo. 
“Não há provas de fogo posto, 
mas o que é certo é que, as cha-

mas apareceram em locais es-
tratégicos em zonas onde há 
muito material combustível, 
indica fonte dos bombeiros de 
Rebordosa. Um dos proble-

mas que ajuda a propagação 
das chamas, segundo a fonte, é 
a existência de muitos sobran-
tes (restos de árvores abati-
das) e muito lixo acumulado.

    REBORDOSA

Incêndios em catadupa
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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

bordosa, bem haja a todos e 
para o ano cá estaremos pa-

ra comemorar o XX Aniver-
sário de uma forma muito 

e s p e c i a l ,  S a u d a ç õ e s 
Motards”.
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P
or estes dias em que se fazem contas 
da pandemia Covid-19 é bom saber 
que vivemos o mês de abril de 2020 

com os níveis de poluição atmosférica mais 
baixos desde que há registos. Caso para di-
zer que há males que vêm por bem; com is-
to, beneficia a nossa saúde. Também aque-
les que estavam mais habituados ao engar-
rafamento das tardes de sexta-feira e 
segunda de manhã, como ritual semanal de 
quem circula no Porto, pode ter deixado  
para trás esses momentos entediantes e 
t ã o  c i t a d i n o s  q u e  n ã o  e r a m  s ó  
do Porto,  mas de todas as cidades 
europeias.

Entre as consequências, duradoras ou tem-
porárias, que a atual pandemia nos trouxe é 
natural que que se possa assistir a uma in-
versão das deslocações entre as casas da 
cidade e as casas do campo. Este é um movi-
mento que já se sente para quem habitual-
mente calcorreia o Porto embora não exis-
tam indicadores imobiliários que permitam 
com rigor corroborar esta ilação. Mas não 
será somente o ritmo das deslocações se-
manais que se inverteu, algo mudou tam-
bém na forma de trabalhar e refiro-me so-
bretudo à valorização do teletrabalho que 
não existia até há pouco tempo. Na situação 
excecional que vivemos hoje em dia (entre 
paragem por pandemia, retoma dessa para-
gem e tempo de férias), um novo modelo de 
vida está a surgir pelo menos para os mais 
“privilegiados” que têm os meios e o tipo de 
profissão que lhes permite trabalhar remo-
tamente. E digo de passagem, que este pri-
vilégio é já muito generalizado porque as li-
gações de internet e os trabalhos de gabine-
te (chamemos assim) tem uma grande 
expressão na nossa região.Não digo que 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Deixar o Porto para viver em Paredes!
Como? Se a nossa terra se mo stra a arder!

mariocamilomota@gmail.com

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

H
oje, um punhado de empresas 
globais controla toda a nossa 
infraestrutura de informações 

composta por enormes quantidades de 
dados de milhares de milhões de pes-
soas, tendo ainda menos responsabili-
dade ou supervisão que aquela enfren-
tada pela Agência de Segurança Nacio-
n a l .  J u n t a s ,  a  A l p h a b e t  (G o o g l e) , 
Amazon, Apple e Facebook valem mais 
de cinco biliões de dólares americanos 
– o equivalente a um quarto do PIB dos 
Estados Unidos da América (EUA).
O poder concentrado das chamadas Big 
Tech no mundo digital não é apenas uma 
questão económica, mas uma questão 
de direitos humanos. É impossível su-
bestimar o impacto e a influência destas 
empresas. Porque já não são apenas em-
presas – são guardiões do mundo onli-
ne, moldando a experiência na Internet, 
estabelecendo as regras de interação 
digital e influenciando a vida de quase 
toda a gente.

A pandemia apenas acelerou esse proces-
so, incorporando ainda mais essas empre-
sas nas nossas vidas quotidianas.
Atualmente, a Amazon controla 45 por 
cento de todo o comércio eletrónico, nos 
EUA (medido pelo valor bruto de merca-
do) e quase um em cada três norte-ameri-
canos tem uma conta Amazon Prime. Cer-
ca de 45 por cento de todos os utilizado-
res de smartphones no país têm um 
iPhone da Apple, ao passo que, a nível 
mundial, é o  sistema Android da Google 
que domina. Ao mesmo tempo, 223 mi-
lhões de pessoas usam o Facebook, nos 
EUA, fazendo com que seja líder entre as 
empresas de redes sociais. Um número 
impressionante de 259 milhões de norte-
-americanos usa produtos da Google e a 
utilização do seu motor de busca repre-
senta um peso de 88 por cento, nos EUA.
Agora, não existe um caminho no mun-
do que não envolva a passagem por uma 
rede invisível e generalizada de recolha 
de dados e criação de perfis (profiling) – 
a força vital do modelo de publicidade 
direcionada subjacente à Internet.
A Facebook e a Google foram pioneiras 
neste modelo de negócio baseado em 
vigilância e estabeleceram um duopólio 
sobre a publicidade digital, que tem ape-
nas a concorrência da Amazon. Ao fazer 
isso, estes gigantes da vigilância corroe-

Responsabilização empresarial e direitos humanos
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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
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FACTOS & PROTAGONISTAS

PUB

Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princípios orienta-

dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do 

concelho de Paredes em áreas tão diversas co-

mo a política, a economia, a empresarial, a reli-

giosa, a desportiva, a social e do seu património 

cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-

dadãos, independentemente da cor, raça, géne-

ro, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asseguran-

do a dignidade das pessoas e das instituições e a 

sua privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Ideias desalinhadas

É 
muito vulgar a criação de uma certa 
uniformidade de pensamento, a 
construção de uma verdade isenta 

de dúvida ou contraditório e ausência de 
alternativas. É a dinâmica do absoluto, do 
politicamente correto, do certo, do con-
sensual. Isso resulta por vezes por um cer-
to comodismo, uma inércia, que não ques-
tiona, não polemiza, só aparentemente 
simplifica. Outras vezes, o silêncio e a com-
placência são julgados ser de ouro e o 
pragmatismo predomina, mesmo que o rei 
pareça ir nú. Dou dois exemplos, com di-
mensão e consequências diferentes.
A primeira questão tem a ver com a recen-
te condecoração municipal atribuída no 
dia 20 julho por causa do COVID 19. Para 
além das medalhas de ouro habituais atri-
buídas por mérito de carreira ou exercício 
de cidadania, foram distinguidas profissio-
nais em nome de instituições, seja a Saúde 
Publica, Postos da GNR e as IPPSS do con-
celho, com papel certamente relevante no 
controlo da pandemia na população do 
concelho. Julgo perceber qual o critério da 
escolha. Permito-me, no entanto, discor-
dar, associar a esse mérito outras persona-
lidades, outras instituições, que estiveram 
igualmente na primeira linha do combate.
Falo do sistema de saúde organizado em 
torno do Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa, e das Unidades de Saúde Familiar 
do Concelho. Sem eles não haveria diag-
nóstico atempado, medidas de preven-
ção, tratamento dos casos confirmados e 
mesmo investigação epidemiológica. À 
Saúde Pública o que é da Saúde Pública, 
aos outros sectores (milhares de profis-
sionais de saúde, com especialidades di-
versas, em vários escalões) uma palavra 

de louvor para a dedicação, tempo, cora-
gem e humanidade. O mesmo diria para os 
inúmeros funcionários das autarquias, 
aos trabalhadores dos serviços de higiene 
e limpeza, segurança, aos bombeiros e 
sem esquecer outros mais como os traba-
lhadores dos correios, dos transportes, da 
eletricidade, energia e do abastecimento 
alimentar, igualmente indispensáveis.
A segunda questão, talvez mais polémica, 
tem a ver com a suspensão de feiras, festi-
vidades, romarias, iniciativas comerciais, 
eventos culturais, decididas suspender 
com uma antecedência questionável a 
meu ver. Houve uma altura em que as cir-
cunstâncias reais, mas sobretudo psicoló-
gicas e mesmo políticas impuseram aos 
decisores a paragem total, o adiamento si-
ne die, a impossibilidade. E o País parou, a 
região parou. Mas depois ninguém pensou 
racionalmente. Decidiu-se não fazer, em 
vez de fazer com medidas de segurança. O 
medo tolheu mentes, decisões, estraté-
gias. Pergunto: sabendo-se o que se sabe 
hoje (e é muito) sobre cadeias de transmis-
são, vulnerabilidades etárias, riscos acres-
cidos, justifica-se tal suspensão da vida?
O problema põe-se com acuidade nos 
cuidados de saúde proporcionados à po-
pulação, neste adiamento de interven-
ções com consequências visíveis. Mas 
julgo colocar-se em outros sectores onde 
a fome, a miséria e a depressão são mar-
cas de uma inação.
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Deixar o Porto para viver em Paredes!
Como? Se a nossa terra se mo stra a arder!

podemos estar perante um êxodo urbano, 
mas será provavelmente o caso de que um 
décimo dos habitantes do Porto, Maia, 
Gaia e Matosinhos se deslocam no sentido 
de procurar uma nova casa com outros 
atributos que não o regular apartamento 
confinado num bloco, com elevador, gara-
gem e 3 janelas; julgo por isso que estare-
mos já a falar de alguns milhares de 
pessoas. 
Diria sim que uma nova vaga imobiliária 
tem que ter em consideração uma maior 
consciência da importância da localização 
e de boas ligações rodoviárias (até com 
meios elétricos), aspetos como a qualidade 
do ar (interior das habitações, com boa 
ventilação; mas também exterior, relativo 
à localização); do espaço exterior necessá-
rio para a expansão de atividades em casa e 
das brincadeiras dos mais novos e, até tal-
vez, da importância de ter um lavabo na 
entrada, como um elemento de transição 
do exterior para o interior onde lavamos 
(ou desinfetamos) as mãos antes de entrar 
na casa ou até de habitações dotadas de 

condições para se ter um escritório para 
apoiar o as atividades incrementadas do 
teletrabalho.
É neste contexto que olhando à região em 
que nos encontramos facilmente se identifi-
ca o concelho de Paredes como uma primei-
ra linha da fronteira da área metropolitana, 
a 15min. do Porto, com excelentes vias de 
acesso rodoviário, ferroviário, uma grande 
mancha florestal dotada de Parque da Cida-
de, na sede concelho e Parque Natural no 
extremo Sul e uma grande maioria do terri-
tório com edificação em casas de habitação 
individual de boas metragens e com espaço 
exterior ou varandas que permitem respirar 
ar puro!
A escolha parece óbvia; contudo, todos te-
remos de fazer o nosso trabalho bem feito 
numa altura em que Paredes surge lado a 
lado com concelhos como Coimbra, Oleiros 
ou Gondomar, classificados entre os que 
apresentam maior risco de incendio do país. 
Ora essa não é nem a montra, nem a segu-
rança que precisamos para um futuro mais 
próspero!

Responsabilização empresarial e direitos humanos
ram a própria essência do nosso direito 
à privacidade.
No entanto, as plataformas da Face-
book e Google também utilizam os nos-
sos dados contra nós próprios, moldan-
do as informações a que acedemos de 
forma a gerarem mais lucros. Repetida-
mente, isso resulta nos algoritmos das 
plataformas, ampliando a desinforma-
ção e o conteúdo divisivo, alimentando 
o racismo e até influenciando as nossas 
crenças e opiniões.
Proteger a nossa privacidade
Durante muito tempo, permitimos que 
estas empresas definissem as regras do 
jogo. O ponto crucial do seu argumento 
é que nos submetemos voluntariamen-
te à recolha em massa dos nossos dados, 
em troca de produtos e serviços. E di-
zem ainda: como pode ser uma violação 
da privacidade quando são as pessoas a 
consentir?

É aí que estão erradas. As pessoas não 
têm o poder de abandonar estas plata-
formas e estes serviços, já que as suas 
vidas estão amplamente ligadas aos 
mesmos.
Entretanto, o domínio do mercado por 
parte destas empresas significa que não 
há alternativas genuínas. Isto é uma arma-
dilha: ou se sujeitam ao rastreio perverso 
generalizado ou têm de renunciar aos be-
nefícios de um mundo moderno. Ou seja, 
nunca pode ser uma escolha legítima.
Não podemos permitir que continuem a 
abusar do seu poder colossal, sem contro-
lo, sobre as nossas vidas quotidianas.
É hora de recuperar este espaço digital 
público de um poderoso e inexplicável 
grupo restritivo, exigindo que possa ser 
acedido por todos e tendo como núcleo 
central os direitos humanos.

por Michael Kleinman, diretor da Silicon Valley  

Initiative da Amnistia Internacional EUA.

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

A
gora que se aproxima o perío-
do de “férias” (não sei se este 
ano seja correta esta normal 

terminologia para o período de pausa 
que ocorre por norma no verão), urge 
pensar e preparar o setembro e, prin-
cipalmente, o arranque do ano letivo 
2020/2021.
Esta crise pandémica obrigou-nos a 
um ajustamento, a um repensar, a 
uma adaptação a novas formas de es-
tar, de ser, de viver e a uma nova pos-
tura perante o mundo do trabalho e 
da educação. Passamos a viver mais 
distantes, a trabalhar e a estudar lon-
ge do meio habitual. A casa deixou de 
ser o espaço de conforto passando, 
em muitos casos, a ser o escritório e/
ou a sala de aulas. A escola distan-
ciou-se da sua normal atividade, 
aproximou-se mais da casa de cada 
um de nós e das nossas famílias, lan-
çou a todos nós um conjunto de desa-
fios. Não foram só os alunos e profes-
sores que, de um dia para o outro, 
passaram a dominar/usar ferramen-
tas e plataformas (como o Zoom, o 
Meets, o Teams, etc). Foram também 
os pais a necessitar de apoio para es-
tas novas aventuras e desafios.
Considero que o balanço foi franca-
mente positivo, o desafio era grande, 
o tempo para o implementar foi cur-
to, mas graças ao empenho de todos 
o ano letivo, que parecia afundado, 
foi salvo.
Agora urge preparar o próximo ano 
letivo, esperar que não tenhamos 
que voltar a conciliar a vida familiar 
com o teletrabalho e o acompanha-
mento escolar dos nossos filhos. Im-
porta, contudo não esquecer que a 
Covid-19 continua ativa e exige todo 
o cuidado e atenção da nossa parte. 
O Município, em devido tempo, pre-
parou-se para os desafios da educa-

ção à distância, com a aquisição de 
equipamentos informáticos que ce-
deu a título de empréstimo aos alu-
nos de Paredes. Sendo certo que es-
ses equipamentos continuam dispo-
níveis caso venham a ser necessários 
durante o próximo ano letivo.
O objetivo principal é evitar uma no-
va paragem, para tal todos os interve-
nientes locais estão empenhados e a 
trabalhar em vários cenários. Como 
sabemos, o próximo ano letivo vai ser 
diferente do habitual, desde horá-
rios, regras de circulação, refeições, 
tudo está a ser repensado. O mês de 
Agosto será um mês de muito traba-
lho para os diretores de Agrupamen-
tos das Escolas de Paredes. As nor-
mas e orientações governamentais 
nem sempre são as mais esclarecedo-
ras, temo que durante o mês de agos-
to ainda possam ser emitidas novas 
orientações e determinações, que 
poderão em muitos casos obrigar a 
r e a j u s t e s  n a s  m e d i d a s  j á  e m 
preparação.
Temos de estar aptos para esta nova 
realidade, entender que todas as al-
terações a implementar possuem um 
só objetivo - tornar a escola um lugar 
seguro!
Sabemos que até ao aparecimento de 
uma vacina nada ficará como dantes 
e nem tudo vai correr bem, mas te-
mos e podemos confiar nas direções 
dos nossos agrupamentos escolares. 
Tudo está a ser feito para garantir a 
máxima segurança possível!
Precisamos de ser mais fortes, mais 
solidários e ágeis na gestão das ad-
versidades que poderão aparecer. A 
comunidade educativa, mais do que 
nunca, terá de se unir e ser exigente 
com todos para que tudo corra pelo 
melhor.
A forma extremamente positiva 
como correu a reabertura do ensi-
no secundário e do pré-escolar 
deixa-nos otimistas, serviu de 
aprendizagem. A experiência que 
tivemos, juntamente com o conhe-
cimento que hoje existe sobre a 
doença são fulcrais para o sucesso 
do novo ano letivo.

Preparar setembro
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FALECEU

ALFREDO  
CARNEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 15 de julho com 91 anos.  

Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 

Era viúvo de Irene Rodrigues.

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

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE FERREIRA 
DE SOUSA TEIXEIRA
Faleceu no dia 16 de julho com 94 anos.  
Era natural de Beira-Paredes e residente  

na Rua Elias Moreira Neto, nº.160, Paredes. Era viúva de  
Vitorino Teixeira.

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

MARIA ANTÓNIA  
DE SOUSA FERREIRA
Faleceu no dia 26 de julho com 53 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes  

e Residente na Rua da Cepeda, nº. 610, 1º Esq. Paredes.  
Era casada com António Joaquim 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, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

ALBINO COELHO PINTO
Faleceu no dia 22 de julho com 96 anos.  

Era natural da Madalena-Paredes e residente 

na Rua da Pena, nº. 68, Madalena, Paredes.

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE  
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 17 de julho com 52 anos.  

Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 

Era casada com Alfredo Paulo Dias da Costa .

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FREIRE MENDONÇA
Faleceu no dia 21 de julho com 75 anos. 

Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Casais, Lousada. Era casado com  

Maria Augusta Moreira Peixoto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

CASAIS/LOUSADA

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA BESSA
Faleceu no dia 13 de julho com 91 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúvo de Maria da Rocha Dias.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ DA  
SILVA MOREIRA LEAL
Faleceu no dia 21 de julho com 88 anos.  
Era natural de Gondalães - Paredes e  

residente em Casais, Lousada. Era viúvo de Maria de Lurdes  
de Pinho Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

CASAIS /LOUSADA

FALECEU

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

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúvo de 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
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ANIVERSÁRIO

L. BOTELHO RIBEIRO 
(17/11/1967-01/08/2015)
Perdemos-te faz 5 anos a 1 de agosto! Ainda 

choramos a tua ausência querido filho. Par-

tiste para os braços do Senhor, que o seu Divino Manto nos 

enxugue as nossas lágrimas que vertemos por ti, rapaz alegre 

e feliz que passaste por este Mundo defendendo sempre 

nobres causas, e que de todos foste amigo e os consolaste nas 

suas vicissitudes.

Amigo de ricos e pobres, ignorantes e sábios, ainda hoje te re-

cordam e se reúnem para te prestar homenagem falando dos 

teus ensinamentos universitários, humanos e musicais - é uma 

boa homenagem. Dizem-nos seres uma boa referência para 

os amigos, assim mo comunicaram que nunca esquecem o dia 

da tua despedida desta vida. Tão precoce e sem um lamento tu 

foste, mas Viverás em nós para sempre nas nossas memórias, 

nas nossas orações e no nosso coração. Deus esteja contigo!

A TUA MÃE, MARIA JÚLIA BOTELHO

FALECEU

ANTÓNIO RIBEIRO  
DE BARROS (QUICAS)
Faleceu no dia 17 de julho com 68 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Estrada Nacional, 209, nº. 2838,Lordelo, Paredes.  
Era casado com Angelina Ferreira Coelho..

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

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

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

915/ 919515181  

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL DA SILVA 
MOREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 21 de julho com 59 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes  
e residente na Trav. da Av. Central de Reiros,  

nº.  13, Vandoma, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 1 de agosto, às 17:30 horas 
na Capela da Nossa Srª. do Bom Sucesso, Vandoma, 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
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA OLÍVIA 
FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 24 de julho com 89 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes e residente na 
Trav. das Noras, nº. 8, Cristelo, Paredes.  

Era viúva de José Maria Nunes 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 involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, quinta-feira, dia 30 de julho, às 20:30 horas na Igreja 
Paroquial de Cristelo, Paredes,  agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

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

915/ 919515181
CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 28 de julho com 80 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Trav. da Costa Verde, nº. 98, Lordelo,  

Paredes. Era viúva de Justino Rodrigues da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, terça-feira, dia 4 de agosto, às 19:30 horas na Capela 
São José 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

ANTÓNIO JOAQUIM  
DE OLIVEIRA RODRIGUES
Faleceu no dia 16 de julho com 57 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua de São Roque, nº. 90, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria José Vieira Nunes Rodrigues.

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

BARTOLOMEU FERREIRA
Faleceu no dia 20 de julho com 93 anos.  
Era natural de Resende e residente  
na Rua Casimiro Neto da Silva, nº. 192, Cristelo, 
Paredes.  Era casado com Maria Amélia  

Sousa dos Santos.

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

CRISTELO/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

PUB
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