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

“O stress no 
mundo de hoje"
Em 2019, a Organização Mundial 
de Saúde classificou o stress co-
mo a «epidemia de saúde do sécu-
lo XXI», afirmando que esta é uma 
realidade inescapável no mundo 
de hoje. 
Normalmente, o conceito de 
stress é por nós associado ao re-
sultado das exigências com que 
lidamos no nosso quotidiano co-
mo, por exemplo, inúmeras tare-
fas para realizar, horários e prazos 
para cumprir, etc.
Neste ponto, é importante perce-
ber que o stress constitui uma 
reação normal do nosso organis-
mo face a uma situação que põe 
em causa o nosso bem-estar. No 
entanto, é preciso reconhecer 
quando é que o nível de stress dei-
xa de ser adaptativo e começa a 
ser prejudicial à saúde.
A exposição prolongada a eleva-
dos níveis de stress pode dar ori-
gem a sintomas físicos como a 
sensação de fadiga, dores muscu-
lares, tensão arterial elevada, 
perturbações ao nível do sono e 
da alimentação, entre outros. Por 
sua vez, ao nível emocional, o 
stress pode levar-nos a experien-
ciar elevada ansiedade, tristeza, 
irritabilidade, falta de concentra-
ção, desânimo, incapacidade de 
relaxar…
Aprender a fazer uma boa gestão 
do stress é fundamental para mi-
nimizar este impacto e evitar pro-
blemas tanto a nível físico como 
psicológico.
Como o fazer?
Viver momentos de stress pode 
ser inevitável e ao tentar evitá-los 
pode estar a causar em si mais an-
siedade e frustração. Foquemo-
-nos, então, no que podemos tra-
balhar: nos nossos recursos inter-
nos (as nossas capacidades) para 
aprendermos a lidar com o stress 
e, desta forma, sentirmo-nos mais 
capazes de ultrapassar as adver-
sidades. Se sentir dificuldade em 
fazer esta gestão sozinho, procu-
rar um psicólogo(a) pode ser uma 
opção!  Lembre-se de que a chave 
não está no total controlo das si-
tuações, mas sim em aprender a 
preparar-se para as inevitabilida-
des do dia a dia.

       TRIBUTO …

U
m amigo meu de profissão e antigo 
seminarista, com quem lidei durante 
a minha vida militar, tinha tendência 

para a psicologia e fazia questão de a mani-
festar. Num certo dia, teve a seguinte expres-
são: “A inteligência manifesta-se no olhar. A 
bondade na atenção e nos gestos“. Quem co-
nheceu e lidou com o Sr. Vitorino Ferreira de 
Sousa, muito conhecido por “Vitorino dos 
Colchões”, a quem presto Tributo, tinha essa 
sensação de como ele se identificava pelo 
olhar, pela atenção que prestava ao outro, e 
pela grandeza na ação dos seus gestos para 
com tudo o que merecesse o seu apoio. Nas-
cido em 1940, no tempo da IIª Guerra Mun-
dial, em Sambade, freguesia de Urrô, Pena-
fiel, sentiu os efeitos prolongados da guerra a 
nível da crise de trabalho familiar. Cresceu de 
gente humilde, a pensar que tinha de lutar 
pela vida e triunfar. Após o ensino primário, 
foi trabalhar para a secção de vendas da ser-
ração de madeiras, em Paredes. Pouco tempo 
depois foi aprender a arte do mobiliário na 
Fábrica “Peto”, em Cristelo, e aos vinte anos já 

era Encarregado, com mais de uma 
centena de empregados. Já adulto, 
conheceu Leonor Moreira Almeida, 
filha do Sr. Ascânio, da pensão ao 
fundo da feira, em Paredes, com 
quem casou, e construíram a sua 
primeira casa na Agrela, freguesia 
da Madalena. Eram um casal sim-
ples, afável e amigo daqueles com 
quem lidava, com vontade de triunfar e pron-
tos a ajudar os outros. Como Encarregado, 
viu a fábrica do seu patrão crescer, e quis 
mostrar o seu valor e triunfar no seu traba-
lho. Chegou a criar modelos de mobílias de 
quarto e sala, coisa transcendente para a 
época, quer pelo número de operários que 
exigia, quer pela arte de modernizar com o 
seu empenho no estilo e no sucesso no mer-
cado. Com visão de futuro e para dar empre-
go à sua esposa, criou uma empresa de venda 
de colchões em nome da sua filha Ana Maria 
e do seu filho António Sousa, atual sócio ge-
rente, mantendo ele o seu posto de trabalho 
na fábrica. Como o negócio dos colchões sur-

tiu, deixou o emprego e tornou-se, 
como pioneiro, o maior vendedor 
de colchões da região. O sucesso 
comercial permitiu-lhe ajudar de 
forma ainda mais generosa a comu-
nidade, e assim colaborar com as 
associações locais como os Bom-
beiros e o União Sport Club de Pare-
des, dos quais fez parte da Direção, 

os Escuteiros, ajuda na construção da nova 
Igreja da Madalena, etc.. Recordo a sua gene-
rosidade e franqueza, quando se prontificou 
colaborar, monetariamente, com a constru-
ção da Sede dos Escuteiros de Paredes, como 
impulsionador. Foi um homem de vontade, 
capaz de ultrapassar as dificuldades, lamen-
tando-se a infeliz perda da sua filha, muito 
jovem, a neta e o genro, em acidente de auto-
móvel. Perdeu também a sua esposa em 
2014, o seu “braço direito”. Partiu em 2018, 
deixando uma vastidão de amigos e familia-
res agarrada a enorme saudade, deste gran-
de homem da história do Concelho de Pare-
des. Creio esteja no lugar Santo da sua Fé.

Vitorino Ferreira de Sousa

POR: GASTÃO MOREIRA

A
queles de nós que ainda são 
crianças e acreditam na exis-
tência dos príncipes encanta-

dos, têm uma visão optimista da vida 
que pensam que lhes está reservada.
Como sabem, os Príncipes encantados 
em que acreditamos são pedaços de 
nós que estão vazios e que preenche-
mos com algo desejável e possível, ape-
s a r  d e  p a r e c e r,  p a ra  o s  o u t r o s , 
inalcançável.
Se bem que inalcançável não é palavra 
p r ó p r i a  a  a p l i c a r  a o s  P r í n c i p e s 
encantados.
Se reparamos nos contos de fadas em 
que estas personagens aparecem 
abundantemente, são os príncipes en-
cantados que vêm ter com quem os de-
seja, são eles que procuram aquelas 
que os esperam.
E é exatamente desta maneira que ve-
mos os nossos príncipes encantados. 

Basta-nos ficar à espera que eles apa-
reçam para realizar os nossos mais pro-
fundos desejos e a ajudar-nos a alcan-
çar a felicidade que merecemos. Assim 
o julgamos.
Mais do que sonhos, os Príncipes en-
cantados são verdadeiramente a reali-
dade que há-de ser, o precedente do 
f u t u r o  q u e  v a i  m a n i f e s t a m e n t e 
acontecer.
E aparecem? 
Bem, se aparecerem deixam de ser 
Príncipes Encantados, e deixam mes-
mo de ser Príncipes, pelo que o ato de 
aparecerem seria sempre uma espécie 
de suicídio simbólico.
Pelo que o ótimo, será sempre a persis-
tência da nossa absoluta capacidade de 
desculpabilização dos nossos príncipes 
encantados condição sine qua non para 
continuarem a existir.
Se eles não aparecem, é porque ainda 
não chegaram;
Se ainda não chegaram e apresentaram 
uma qualquer justificação para não 
aparecerem uma e outra, e ainda outra 
vez, acreditamos que estamos a sobre-
viver a uma prova de perseverança, a 
qual só será superada se nos mantiver-

m o s  f i r m e s  n a  n o s s a  f é  n o  s e u 
encantamento.
Ou então, é porque estão retidos nal-
guma oculta manobra de proteção con-
tra o Covid.
Quando, incontornavelmente se trans-
formam na fantasia que sempre foram, 
encolhemos os ombros e preenchemos 
a tal parte vazia do corpo onde os te-
mos em outro príncipe encantado de 
igual, similar ou diferente natureza.
E Princesas encantadas, não as há?
Há ... somos todos nós.
Perguntais-me caros leitores, de onde 
vem tanta melancolia?
Do puro e simples facto de um dia de 
verão, com este sol maravilhoso, com 
tantas esplanadas garantidoras de dis-
tanciamento social que há por aí, e loi-
ras princesas enclausuradas em copos 
de vidro, quiçá finos Príncipes, à espera 
que as libertemos, ter sido desperdiça-
do entre as 4 paredes fechadas de um 
escritório a fingir que trabalho …
É que Agosto é o meu príncipe encanta-
do que este ano me falhou e não veio de 
férias comigo nesta segunda quinzena 
…
Não pôde vir … mas no ano que vem…

EDITORIAL

O vazio dos príncipes encantados
Por

VASCO RIBEIRO
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       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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O Bayern de Munique foi o 

campeão da europa de clu-

bes, ao vencer na final da Liga 

dos Campeões o PSG por 

1-0, com golo do francês Co-

nan. O Sevilha venceu a se-

gunda maior competição eu-

ropeia de clubes, a Liga Euro-

pa, pela sexta vez (6ª final, 6ª 

vitória), derrotando na final 

os italianos do Inter, por 3-2.

Enquanto isso, dia 31 de 

Agosto, inicia-se mais um pe-

ríodo de jogos de selecção. 

Portugal vai defrontar Croá-

cia (5/9) e Suécia (8/9), para a 

Liga das Nações. Estes são os 

primeiros jogos da nossa se-

lecção desde o mês de no-

vembro de 2019. Fernando 

Santos convocou 25 jogado-

res, destacando-se as es-

treias de Rui Silva (guarda-

-redes, Granada) e Trincão 

(que se transferiu do Braga 

para o Barcelona). Também 

regressam Sérgio Oliveira 

(médio, FC Porto), Domingo 

Duarte (defesa central, Gra-

nada) e Anthony Lopes 

(Lyon). Rui Patrício, Nelson 

Semedo, João Cancelo, Pepe, 

José Fonte, Ruben Dias, Ra-

phael Guerreiro, Mário Rui, 

Danilo, Ruben Neves, João 

Moutinho, Renato Sanches, 

André Gomes, Bruno Fer-

nandes, Bernardo Silva, Dio-

go Jota, Gonçalo Guedes, 

João Félix, André Silva e Cris-

tiano Ronaldo completam a 

lista. As equipas da 1ª Liga 

portuguesa já regressaram 

todas aos treinos (o Benfica 

foi o primeiro a regressar 

(8/8), o FC Porto o último 

(24/8)), tendo em vista a épo-

ca 2020/2021, que tem a 1ª 

jornada no fim-de-semana 

de 20 de setembro. Neste 

momento ainda há interro-

gações quanto à participação 

do Vitória FC (Setúbal) que 

foi relegado administrativa-

mente ao 3º escalão e aguar-

da decisão do recurso apre-

sentado. O Portimonense foi 

convidado para preencher a 

vaga. Quem também vai do 

1º para o 3º escalão é o CD 

Aves, mas os avenses nem 

recorrem. Podem é nem ter 

condições para participar no 

Campeonato de Portugal or-

ganizado pelo FPF dadas as 

dificuldades financeiras que 

a SAD atravessa. Na 2ª Liga 

foram convidados a partici-

par o Cova da Piedade e Casa 

Pia, que tinham descido des-

portivamente, e ainda há 

processos em tribunal dos 

clubes do CdP, como Olha-

nense, que não se confor-

mam com a decisão da Fede-

ração de promover Vizela e 

Arouca. Os sorteios são esta 

sexta-feira (28/8) e ainda são 

muitas as dúvidas. Certeza só 

mesmo o fim do mercado de 

transferências que será a 5 

de outubro. Daí para baixo as 

dúvidas começam a ser dissi-

padas. A DGS aclarou, esta 

terça-feira  25/8, as regras 

específicas para a prática 

desportiva no futebol não 

profissional, sénior e de for-

mação. Os clubes já estavam 

todos a treinar sem saber 

bem como as coisas iam fun-

cionar. Com esta orientação 

(36/2020 da GDS) ficou a sa-

ber-se que o desporto pode 

retomar, com duas das maio-

res preocupações dos clubes 

ficaram esclarecidas: sem 

testes à covid-19 obrigató-

rios, mas para já sem adeptos. 

O início do CdP e da Elite da 

AF Porto está agendado para 

20 de setembro mas falta sa-

ber se os organismos vão 

manter ou adiar as datas.

Percebe-se que a situação é 

demasiado complexa. DGS, 

Governo e Federações tar-

dam em chegar a um entendi-

mento quanto às regras es-

pecíficas, mas parece que 

mais do que duas semanas 

para um consenso é demasia-

do. Ter os clubes a treinar 

sem regras definidas é mais 

absurdo e prejudicial a todos. 

As entidades devem assumir 

de uma vez a posição. Parece 

inviável não haver desporto, 

parece impossível não haver 

adeptos, mas não parece ra-

zoável rolar tudo como se 

nada fosse. Afinal de contas 

ainda estamos no meio de 

uma pandemia que pode fa-

zer muitos mais estragos (até 

24/8 eram 55.912 os infecta-

dos e 1.805 os óbitos). Muita 

expectativa para receber as 

decisões.

Defeso atípico
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

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

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.Juvenal Brandão

Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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Pulseira eletrónica 
por violência doméstica

U
m homem de 49 
anos foi detido, 
por violência do-

méstica, no concelho de 
Paredes.

No âmbito de uma inves-
tigação pelo crime de violên-
cia doméstica, levada a cabo 
pelo Núcleo de Investigação 
e Apoio a Vítimas Específicas 
(NIAVE) da GNR de Penafiel, 

no dia 24 de agosto, os mili-
tares apuraram que o suspei-
to, habitual consumidor de 
bebidas alcoólicas, nos últi-
mos meses, terá injuriado, 
ameaçado e agredido fisica-
mente, e de forma reiterada, 
a sua esposa, de 49 anos, as-
sim como os três filhos do 
casal de 17, 19 e 24 anos. 

Na sequência do último 

episódio de violência ocorri-
do no interior da residência 
da família, as vítimas, por te-
merem pela sua integridade 
física, “abandonaram a habi-
tação, sendo acolhidos por 
familiares, o que originou um 
mandado que culminou na 
detenção do suspeito”, expli-
ca fonte da Guarda.

O detido foi presente a 

primeiro interrogatório judi-
cial no Tribunal de Instrução 
Criminal do Marco de Cana-
veses, onde lhe foram aplica-
das as medidas de coação de 
termo de identidade e resi-
dência, proibição de contac-
tar as vítimas por qualquer 
meio e afastamento da resi-
dência, controlado por pul-
seira eletrónica.

PUB

Detido em flagrante  
delito por roubo em residência

Um militar afeto ao Nú-
cleo de Investigação Criminal 
(NIC) da GNR de Penafiel, no 
dia 16 de agosto, deteve em 
flagrante delito um homem, 
de 45 anos, por roubo em re-
sidência, no concelho de Pa-
redes. O militar ao deslocar-

-se para a sua residência no 
seu período de folga, na loca-
lidade de Rebordosa, aperce-
beu-se que algo suspeito se 
passava numa residência e de 
imediato tentou inteirar-se 
da situação.  Junto com o pro-
prietário, aperceberam-se 

que se encontrava um veículo 
desconhecido junto à gara-
gem da habitação, nesse mo-
mento, constataram que no 
interior da residência se en-
contrava um indivíduo.  De 
imediato o militar da Guarda 
abordou o suspeito, detendo-

-o em flagrante delito, tendo 
verificado que o portão da 
garagem se encontrava ar-
rombado. O detido já tinha 
antecedentes criminais por 
crimes da mesma natureza e 
por tráfico e consumo de 
estupefacientes.

Acidente com  
cinco veículos provoca 
sete feridos 

Despiste em Paredes  
faz um ferido grave

Um acidente rodoviá-
rio envolvendo cinco veí-
culos ligeiros, em Gandra, 
provocou no dia 17 de 
agosto sete feridos ligei-
ros, entre os quais três 
crianças, informou fonte 
dos Bombeiros de Baltar.

O sinistro ocorreu na 
Avenida Central de Gan-
dra. As vítimas foram as-
sistidas no local pela equi-
pa da Viatura Médica de 
Emergência e reanimação 

(VMER) do Vale do Sousa 
e posteriormente trans-
portadas para a urgência 
do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, em Pena-
fiel. No socorro aos feri-
dos estiveram 11 elemen-
tos da corporação de Bal-
tar, com quatro viaturas e 
os bombeiros de Rebor-
dosa, com quatro opera-
cionais e duas viaturas. A 
GNR esteve no local a to-
mar conta da ocorrência.

Um homem com cerca 
de 34 anos ficou com feri-
m e n t o s  g rav e s  n a  s e -
quência de um despiste 
na madrugada do dia 15 
de agosto, na Rua Padre 
A u g u s t o  C o r r e i a ,  e m 
Mouriz. A viatura condu-
zida pela vítima seguia no 
sentido Paços de Ferreira 
– Paredes, quando entrou 
em despiste, embatendo 
violentamente contra um 

poste de eletricidade. A 
vítima que ficou encarce-
rada, depois de retirada 
pelos Bombeiros Volun-
t á r i o s  d e  Pa r e d e s ,  f o i 
transportada em estado 
grave para o Hospital de 
São João, no Porto com 
apoio diferenciado da 
equipa da Viatura Médica 
de Emergência e Reani-
mação (VMER) do Vale do 
Sousa.
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Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa estreia  
consulta de artrite reumatoide

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS), ini-
ciou a realização de consul-
tas na especialidade de artri-
te reumatoide, tornando-se 
no primeiro hospital público 
no Norte do país disponibili-
zar aquele serviço.

Além dessa consulta, o 
centro hospitalar também 
estreou nos seus serviços a 
consulta de técnicas reuma-
tológicas. Esta especialidade 
“abrange áreas como infiltra-
ções intra-articulares, biop-
s i a s  e  e c o g r a f i a 
músculo-esquelética”.

O CHTS possui uma Uni-
dade de Reumatologia desde 
2019, data em que foi criada, 
sendo composta por dois 
médicos reumatologistas, 
Tiago Meirinhos, coordena-

dor da unidade, e João La-
goas Gomes. A especialidade 
de Reumatologia está entre 
as três novas especialidades 
incorporadas, nos últimos 
três anos, na lista de serviços 
prestados pelo CHTS.

No que concerne o im-
pacto da pandemia de Co-
vid-19, o centro hospitalar 
refere que iniciou em maio “a 
retoma progressiva da ativi-
dade”, após as alterações im-
postas. O CHTS prevê ainda 
que no final do ano, a 31 de 
dezembro, “as listas de espe-
ra não ultrapassem os nove 
meses, tanto nas consultas, 
como nas cirurgias”.

Artrite Reumatoide
De origem autoimune, 

estima-se que a Artrite 

Reumatoide afete 1% da 
população nos países oci-
dentais. Em Portugal são 
cerca de 70 mil doentes.

A Artrite Reumatoide 
(AR) é uma doença crónica, 
inflamatória e autoimune 
que se caracteriza pela in-
flamação das articulações, 
podendo conduzir à sua 
destruição. Os doentes fre-
quentemente sentem dor e 
dificuldade em mobilizar as 
articulações, o que se veri-
fica predominantemente 
de manhã ou após períodos 
de repouso.

“É uma doença sem cura, 
mas com tratamento. Se for 
tratada de modo precoce 
eficaz, tem bom prognósti-
c o  v i t a l  e  f u n c i o n a l  e  o 
doente poderá levar uma 

vida normal a longo prazo. 
Nos últimos anos, houve 
uma melhoria substancial 
no tratamento desta doen-
ça, com o aparecimento de 
novos fármacos inovado-
res”, explica a reumatolo-
gista, Susana Fernandes.

Em Portugal, cerca de 
0,8 a 1,5% da população 
tem AR. “Globalmente afe-
ta quatro vezes mais mu-
lheres que homens e os pi-
cos de incidência ocorrem 
por volta dos 30-40 anos e 
aos 80 anos, mas pode-se 
desenvolver em qualquer 
faixa etária.

A causa é autoimune. 
Ocorre uma desregulação 
de origem desconhecida do 
sistema imunitário”, acres-
centa a médica.

António Orlando  | texto

Idas às urgências de Psiquiatria  
caíram para metade durante  
o estado de emergência

D
urante o período 
d o  e s t a d o  d e 
emergência, de-

cretado devido à COVID-19, 
uma equipa de investigado-
res da Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto 
(FMUP) e do Centro de In-
vestigação em Tecnologias e 
Serviços de Saúde (CINTE-
SIS) analisou as idas à Urgên-
cia Metropolitana de Psi-
quiatria do Porto que abran-
ge “cerca de três milhões de 
habitantes”, tendo, poste-
riormente, descrito o impac-
to dos números e as caracte-
rísticas dos episódios de ur-
gência. Entre 19 de março e 2 
de maio foram registados 
780 episódios, comparativa-
mente ao mesmo período de 
2019, em que se registaram 

1.633 idas às urgências 
psiquiátricas. 

“Percentualmente, hou-
ve uma diminuição de 52% 
no total de episódios”, refe-
re a FMUP, acrescentando 
que a redução é mais acen-
tuada entre os jovens e as 
mulheres, “embora estas 
ú l t i m a s  c o n t a b i l i z e m  a 
maioria dos episódios”.

Paralelamente, foram os 
doentes com perturbações 
do humor, como depressão, 
que apresentaram a “queda 
mais significativa”,  com 
uma redução de episódios a 
rondar os 68%. Por outro 
lado, nos doentes com es-
quizofrenia ou outras per-
turbações psicóticas, a des-
cida foi “de apenas 9%”.

A preocupação de não so-
brecarregar os serviços de 
saúde, as limitações impos-
tas pelo confinamento e o 
medo de ser infetado pelo 
SARS-CoV-2 foram algumas 
das razões apontadas pelos 
autores do estudo para esta 
diminuição. Manuel Gonçal-
ves-Pinho, investigador da 
FMUP e do CINTESIS, afirma 

que a COVID-19 teve “um 
importante impacto”, quer 
no número, quer nas carac-
terísticas das idas às urgên-
cias psiquiátricas, defenden-
do que as entidades compe-
tentes devem “olhar para a 
saúde mental como uma 
verdadeira prioridade”. 

“É necessário repensar o 
nosso modelo de urgência e 
de acesso aos cuidados de 
Saúde Mental”, defende.

Também Pedro Mota, do 
Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa, afirma que, apesar de 
as diminuições terem ocorri-
do “principalmente entre os 
doentes com situações clíni-
cas consideradas não urgen-
tes”, o impacto da COVID-19 
“na saúde mental dos portu-
gueses já é bem notório”. 

“Não só consequência di-
reta da própria doença, mas 
também fruto das reformu-

lações sociais e económicas 
que temos vindo a enfren-
tar”, salienta.

Os investigadores consi-
deram que os idosos,  os 
doentes com incapacidade 
intelectual e as pessoas em 
situação de desemprego são 
as de “maior vulnerabilida-
de”, alertando por isso, que a 
interrupção de determina-
dos tratamentos em conse-
quência do encerramento de 
alguns serviços “pode provo-
car maior destabilização em 
certos grupos de doentes”.

O estudo insere-se no 
projeto 1st.IndiQare, finan-
ciado pelo FEDER- Fundo 
Europeu de Desenvolvimen-
to Regional ,  através do 
COMPETE2020 e da Funda-
ção para a Ciência e a Tecno-
logia (FCT), que conta com a 
colaboração do Centro Hos-
pitalar Tâmega e Sousa.

SAÚDE. Investigadores concluíram que as idas às urgências caíram “para metade” durante o estado de emergência. Impacto da 
COVID-19 “na saúde mental dos portugueses já é bem notório”, assume Pedro Mota, do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.
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Paredes destruiu 107 ninhos  
de vespa asiática entre abril e julho

A 
eliminação de ves-
peiros ocorreu 
com a resolução de 

todos os casos reportados. Os 
trabalhos têm sido realizados 
em parceria com a Associação 
Nativa - Natureza, Invasoras e 
Valorização Ambiental.

De 24 abril de 2019 a 07 de 
abril de 2020, a autarquia já ti-
nha procedido à destruição de 
528 ninhos de vespa asiática.

"A eficácia deste serviço 
garantido e pago pela autar-
quia permitiu atuar atempa-
damente e resolver o proble-
ma da vespa asiática em todo o 

concelho", assinala o vereador 
da Proteção Civi l ,  El ias 
Barros.

No início do ano, foram co-
locadas cerca de 100 armadi-
lhas para captura de vespas 
asiáticas, medida que, segun-
do o vereador, permitiu "atuar 
de forma precoce na deteção 
do inseto invasor e contribuir 
para a rápida resposta na sua 
erradicação".

A vespa velutina, mais co-
nhecida por vespa asiática, a 
chegou a Portugal em 2011, na 
zona de Viana do Castelo. Des-
te então começou a expandir-
-se para o resto do país. De 
acordo com o Plano de Ação 
para a Vigilância e Controlo da 

Vespa Velutina em Portugal, o 
principal impacto conhecido 
desta espécie é a predação das 
abelhas.

"Quando perturbada, esta 
espécie também poderá re-
presentar um risco para as 
pessoas, devido à sua picada, 
tal como acontece com as de 
outras vespas e de abelhas. No 
entanto, dada a visibilidade 
dos ninhos de vespa velutina e 
a maior probabilidade de con-
tacto com os mesmos, esta es-
pécie pode constituir um risco 
acrescido para as populações 
nos locais de ocorrência mais 
frequente", pode ler-se acres-
centa o Plano de Ação.

O município alerta a popu-
lação que identificar vespeiros 
para contactar o Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil, atra-
vés do 255 788 800 ou do 
e-mail protecao.civil@cm-pa-
redes.pt. A população pode 
ainda contactar a junta de fre-
guesia da área de residência.

Cinco ajudas 
para distinguir  a 
Vespa Asiática 
da Vespa Europeia
Das vespas portuguesas, a 

vespa europeia (Vespa crabro) 
é a que mais se parece com a 
exótica invasora vespa asiática 
(Vespa velutina). Na presença 
de uma vespa, saiba o que ob-
servar para as distinguir.

Tamanho: no geral, a vespa 
asiática é mais pequena do que 
a vespa europeia. A vespa asiá-
tica tem entre 2,5 e 3 centíme-
tros de comprimento (as ves-
pas fundadoras desta espécie 
podem ser maiores, tendo en-
tre 3 e 3,5 centímetros). Já a 
vespa europeia mede entre 3 e 
3,5 centímetros (as vespas 
fundadoras desta espécie são 
ainda maiores, podendo che-
gar aos 4 centímetros de 
comprimento).

Cor da cabeça: a vespa 
asiática tem a cabeça negra e a 
face alaranjada. A vespa euro-
peia tem a cabeça amarelada 
ou vermelho ferrugem.

Cor do tórax: a vespa asiá-
tica tem o tórax negro. A vespa 
europeia tem o tórax mais cla-
ro, vermelho ferrugem.

Cor do abdómen: a vespa 
asiática tem grande parte do 
abdómen negro, com o quarto 
segmento alaranjado e listas 
finas alaranjadas nos outros. A 
vespa europeia tem só metade 
do abdómen negro e é predo-
minantemente amarelo (em 
particular os últimos quatro 
segmentos).

Cor das patas: a vespa 
asiática tem as patas pretas na 
metade superior e amarelas 
na parte inferior. A vespa euro-
peia tem as patas mais acasta-
nhadas e mais claras na extre-
midade inferior.

PROTEÇÃO CIVIL. Os serviços municipais de proteção civil de Paredes destruíram entre 8 abril e 31 de julho 107 ninhos de 
vespa asiática. O extermínio, segundo a câmara, tem sido feito em todas as freguesias do concelho.



7Sexta-feira 28 de Agosto de 2020  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

António Orlando  | texto

Escolas de Paredes candidatas  
ao concurso “Escola Amiga da Criança”

O 
município de Pa-
redes l idera o 
número de esco-

las candidatas à III edição do 
concurso “Escola Amiga da 
Criança”.

Penafiel tem 14 escolas 
candidatas, Paços de Ferrei-
ra tem seis escolas e Lousada 
quatro. Segundo a organiza-

ção do concurso, do distrito 
do Porto foram submetidos 
922 projetos de 185 escolas, 
que têm uma chance de ven-
cer 5 mil euros em livros 
LeYa e 6 mil  euros em equi-
pamento para a escola.

Além disso, para “reco-
nhecer projetos educativos 
que tornam a criança mais 
feliz, dentro do seu ambiente 
escolar e em casa”, também 
vão ser atribuídos prémios 

por categoria, 500 euros em 
livros LeYa para as bibliote-
cas das escolas e um cheque-
-oferta note! no valor de mil 
euros.

Existem oito categorias a 
concurso: Escola Amiga em 
Casa, Ambiente e Sustenta-
bilidade, Alimentação e Esti-
lo de Vida Saudável, Cidada-
nia e Inclusão, Escola Esco-
lar, Saúde, Envolvimento da 
Família e Digital. O concurso 

“Escola Amiga da Criança”, é 
uma iniciativa conjunta da 
CONFAP (Confederação 
Nacional das Associações de 
Pais), da LeYa e do psicólogo 
Eduardo Sá, que visa distin-
guir escolas que concebem e 
concretizam ideias extraor-
dinárias, contribuindo para 
um desenvolvimento mais 
feliz da criança no espaço es-
colar e essencialmente parti-
lhar essas boas práticas.

ENSINO. Concurso premeia projetos educativos que tornam as crianças mais felizes. No total o distrito do Porto conta com 
185 candidaturas.

PUB

PUB

Paredes

Centro Escolar de Bitarães

Centro Escolar de Mouriz

Centro Escolar de Paredes

Centro Escolar de Recarei

Centro Escolar de Rebordosa

Esc. EB 1/JI n.º 2 de Lordelo

Esc. EB 2/3 Paredes

Esc. EB 2/3/S Lordelo

Esc. EB 2/3/S Vilela

Esc. EB1/JI nº 1 de Lordelo

Esc. ES/3 Daniel Faria – Baltar

Jardim Inf. de Boavista – Beire

Jardim Inf. de Carreiras Verdes

Jardim Inf. de Estrebuela

Jardim Inf. de Mó

Jardim Inf. de Paredes

Jardim Inf. de Talhô

Jardim Inf. Monte – Mouriz

Rua Dr. José Correia, nº71  //  2º Esquerdo 

Castelões de Cepêda  // 4580 - 128

Paredes

Novas instalações do 

Progresso de Paredes
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Número de desempregados 
continua a subir  
em Paredes 

Portugal em estado  
de contingência a partir 
de 15 de setembro

N
o concelho de Pa-
redes a 31 de ju-
lho havia 3 876 

desempregados inscritos no 
Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP), 
sendo que a maioria, 2408 
(62%) são mulheres. Há um 
ano havia menos 685 desem-
pregados (3.191 no total) de-
clarados no IEFP, dos quais 
1 9 7 1  ( 6 1 , 7 6 % )  e r a m 
mulheres. 

De junho a julho deste 
ano vê-se que na região, 
agrupada pelos municípios 
de Lousada, Paços de Ferrei-
ra, Paredes, Penafiel e Va-
longo, há dois concelhos que 
aumentaram o número de 
pessoas inscritas nos cen-
tros de emprego: Paredes 
(+109) e Valongo (+105); já 
Lousada tem menos 80 cida-
dãos no desemprego, Paços 
de Ferreira menos 106 e Pe-
nafiel menos três. O aumen-
to do número de desempre-
gados está relacionado com 
a pandemia de covid-19. Já 
não há dúvidas. O concelho 
de Paredes acompanha, as-
sim, a subida do desemprego 
que é transversal ao resto do 
país. Em fevereiro deste ano 

havia menos 570 desempre-
gados comparativamente 
com julho. No todo nacional, 
o número de desemprega-
dos inscritos nos centros de 
emprego aumentou 37% em 
julho (+110.012) em relação 
ao mesmo mês do ano passa-
do. Nos municípios em apre-
ço da região (Lousada, Paços 
de Ferreira, Paredes, Pena-
fiel e Valongo) num ano, en-
tre julho de 2019 e julho de 
2020, há mais 3.069 pessoas 
inscritas no IEFP. O aumento 
percentual ronda os 25%.

Interpretando os dados 
oficiais do IEFP, o tecido em-
presarial da região, apesar de 
tudo, estará a amortizar me-
lhor o flagelo do desemprego 
do que o resto do país. 

Em Paredes, a instalação 
de novas empresas pode aju-
dar a explicar esta realidade. 
Entre 2018 e julho de 2020 
houve 21 contratos de inves-
timento de novas empresas, 
nuns casos, e, noutros, em 
empresas que já tendo a sua 
sede no concelho procede-
ram à ampliação das mesmas 
ou efetuaram novas constru-
ções. Os contratos de investi-
mento traduzem-se em mais 
de 70 milhões de euros em 
promessas de investimento 
empresarial a desenvolver 

nos próximos cinco anos. 
A câmara municipal, ao 

abrigo do Regulamento de 
Concessão de Incentivos ao 
Investimento, assumiu o 
compromisso de apoiar as 
referidas empresas com cer-
ca de 1, 4 milhões de euros. 
“Com a celebração dos Con-
tratos de Investimento foi 
possível proceder à manu-
tenção de cerca de 1.150 
empregos e criar cerca de 
450 postos de trabalho”, ga-
rante o presidente da câma-
ra municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida.

As empresas apoiadas são 
de diversos setores de ativi-
dade, indústria da madeira e 
do mobiliário e decoração, 
indústria automóvel, metalo-
mecânica e produção de car-
tão micro canelado, para a in-
dústria de embalagem, etc.

A Câmara garante que “vai 
continuar este esforço de 
captação de novos investi-
mentos e de criação de condi-
ções para que as empresas 
que já estão instaladas man-
tenham os seus postos de tra-
balho, estando previstos nos 
próximos anos investimentos 
de melhoria de condições e 
ampliação das atuais zonas 
industriais do Concelho”, sa-
lienta Alexandre Almeida.

A 
ministra de Estado 
e da Presidência, 
Mariana Vieira da 

Silva, anunciou esta quinta-
-feira que todo o país ficará em 
estado de contingência a par-
tir de 15 de setembro para 
preparar o regresso às aulas e 
de muitos portugueses ao lo-
cal de trabalho. 

Na conferência de impren-
sa que se seguiu ao Conselho 
de Ministros, Mariana Vieira 
da Silva anunciou que a partir 
de dia 15, a situação de contin-
gência será alargada a todo o 
país “para que possamos defi-
nir as medidas que precisamos 
de organizar em cada área pa-
ra preparar o regresso às aulas 
e o regresso de muitos portu-
gueses ao local de trabalho”.

A ministra de Estado e da 
Presidência Mariana Vieira da 
Silva descarta a possibilidade 
de Portugal estar perante um 
"deteriorar da situação pan-
démica" e explica que a deci-
são de colocar todo o país em 
estado de contingência não 
está relacionada com os últi-
mos números, mas sim com a 
situação atual observada por 
toda a Europa, assim como 
com a chegada do Inverno e o 

regresso às aulas. “Aquilo que 
temos visto, um pouco por to-
da a Europa, é um aumento 
dos números nos últimos dias 
e o Governo, naturalmente, 
não pode ficar indiferente a 
esse aumento e não pode dei-
xar de se preparar para as im-
plicações que existem sempre 
quando há um ressurgimento 
dos casos”, explicou a ministra. 
Mariana Vieira da Silva subli-
nha que a tendência é de esta-
bilização a nível nacional, ten-
do a região de Lisboa e Vale do 
Tejo “consolidado a tendência 
decrescente”.

“Desde o início de julho, a 
tendência de constante redu-
ção dos internados em enfer-
maria, bem como dos interna-
dos nos cuidados intensivos, 
dão-nos a informação de que o 
SNS tem condições de respos-
ta”, disse a ministra, destacan-
do ainda a “tendência cons-
tante no número de testes 
realizados”.

Conjunto de novas 
medidas aprovadas
A ministra anunciou que o 

Conselho de Ministros apro-
vou ainda um diploma que 
consolida um conjunto de me-
didas aprovadas em sede de 
orçamento suplementar de 
resposta à pandemia de Co-

vid-19. Entre estas medidas 
está a definição de que o isola-
mento profilático e a proteção 
de doença dos pacientes com 
Covid-19 são financiados a 
100 por cento nos primeiros 
28 dias. Para além disso, os tra-
balhadores acompanhantes 
de um filho ou de um depen-
dente em isolamento profiláti-
co têm a falta justificada du-
rante os primeiros 14 dias.

Foi ainda aprovado o diplo-
ma que elimina o fator de sus-
tentabilidade nos regimes es-
peciais de antecipação da ida-
de de pensão de velhice.

Regresso às aulas 
Sobre o arranque do ano 

letivo, Mariana Vieira da Silva 
apenas adiantou que o Minis-
tério da Educação está ainda 
em reuniões e as novidades 
deverão ser apresentadas nos 
próximos dias.

A ministra lembrou, po-
rém, que já foi aprovado um 
conjunto de regras que vigora-
rão “numa situação de estabi-
lidade, como aquela que hoje 
vivemos”, nomeadamente o 
distanciamento de 1,5 metros 
entre os alunos, o uso obriga-
tório de máscara e a criação de 
circuitos de circulação de for-
ma a minimizar a interação 
entre alunos.

EMPREGO. Câmara lembra os apoios a conceder ao setor 
empresarial nos próximos cinco anos que vão criar pelo 
menos 450 novos postos de trabalho. Maioria dos desempre-
gados são mulheres.

PANDEMIA. Nos próximos dias será delineado o conjunto de novas 
regras que passará a vigorar a partir da segunda quinzena de setem-
bro. As reuniões do Infarmed também serão retomadas a 7 de se-
tembro, dia em que deverão ser anunciadas as novas regras.
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A Diocese do Porto acaba de nomear um novo Pároco para a freguesia de 

Aguiar de Sousa.

Chama-se Felisberto Vilinga, é natural de Angola,nasceu em Benguela a 

28 de Novembro de 1966, e foi ordenado Padre em 6 de Agosto de 1955  

pela Diocese de Huambo.

A tomada de posse em Aguiar de Sousa  do Padre Felisberto Vilinga é no 

no dia 20 de Setembro pelas 18horas na Igreja de S.Romão em Senande 

com a presença  dos responsáveis pela Vigaria de  Paredes, mantendo o 

múnus de Pároco de Gandra (S.Miguel),sendo dispensado dos restantes 

serviços, substituindo o padre Reinaldo Fernandes Moreira que abdica 

por motivos de Saúde e idade avançada.

Um novo ciclo religioso será iniciado em Aguiar de Sousa  com a chama 

viva deste  pastor da igreja  que ainda há pouco tempo foi homenageado 

pelos 25 anos da sua ordenação pelo povo de Gandra.

Ficou célebre a frase nessa Festa “Que Deus lhe conceda a graça de con-

tinuar a abraçar o lema da sua ordenação”.Acrescentamos que o Povo de 

Aguiar de Sousa estará de Braços  Abertos para o receber no dia 20 de 

Setembro.

Esta Terra precisa duma “lufada de ar fresco”  para rejuvenescer e ser 

aquilo que foi no passado”O Grande Legado de Aguiar de Sousa”  justifi-

cando a grandiosidade da sua História.

Precisamos de muito que há por fazer: reativar algumas missas  domini-

cais, a festa anual da Sra  do Salto onde todos os anos acorriam no 1º do-

mingo de Maio milhares de forasteiros de todos os concelhos das redon-

dezas, a catequese, construir um Centro Cívico de raiz,que inclua Centro 

paroquial, Centro de Dia,  um anfiteatro para atividades culturais e lúdi-

cas  e ainda um arruamento que circunda esse terreno com inicio ao lado 

do cemitério e termina nas Estrada Nacional 319-2 na Rua do Padre Rei-

naldo,  fluindo e descongestionando o transito  e estacionamento.

Este projeto existe no fundo de uma  gaveta  e espera há 15 anos  para 

avançar, mas como diz o nosso povo”não há mal que sempre dure nem 

bem que nunca acabe” Esta freguesia  está dividida em cinco lugares e 

outras tantas igrejas ou capelas devido à sua extensão,  possuindo um 

património de Arte Sacra,  de valor incalculável   com  inventário de todas 

as peças  numeradas   e outras riquezas como o Mausoléu do Bispo, a 

Torre do Castelo e o Monte do Facho, os Sinclinais do Rio Sousa,outra 

obra da natureza, demonstrando assim  que Aguiar de Sousa é conside-

rada “Capital Histórica de Paredes”.

Novo Padre  
em Aguiar de Sousa

CAMILO MOTA
MÉDICO

A pandemia espelha um desafio sem igual nas vidas de todos nós.

A paralisação inédita das vidas trouxe-nos consequências únicas, não só a 

nível económico, mas também a nível social, cultural e nos comportamentos 

de cada um de nós.

Será o estado social, como forma de dar resposta às necessidades colectivas, 

que irá acudir nestes tempos excepcionais em várias frentes, no sistema na-

cional de saúde, na segurança social, na garantia dos apoios sociais, no apoio 

às empresas e aos trabalhadores, no ensino. 

As previsões para o futuro, mesmo sem bola de cristal, não são as melhores, 

e como se prevê, surgindo a segunda vaga da doença, a recessão económica 

será considerável, e as medidas excepcionais que os governantes têm vindo 

a tomar, e continuarão a implementar, não serão suficientes para se chegar a 

todos aqueles que mais precisam. 

Muitas pessoas vão cair no desemprego, que irá disparar, o que revela uma 

grande preocupação, pois a grande consequência será o aumento da 

pobreza.

É pois importante que, as famílias se organizem e se preparem, que perce-

bam para onde vai o seu dinheiro, já que os seus rendimentos ou já foram 

afectados, ou podem vir a sê-lo graças aos efeitos da pandemia, que com o 

desenrolar do ano, e dos próximos anos, se vão tornar mais notórios.

Daí que se torne necessário fazer o orçamento familiar, pois como não se vai 

de férias sem se fazer uma mala, também não se pode gerir uma família sem 

se perceber o destino do dinheiro que entra e do que sai.

Como tal, há-que ser responsável, e analisar os gastos e perceber onde é pos-

sível cortar, para fazer face à quebra de rendimentos, de forma a evitar a bola 

de neve dos incumprimentos.

Note-se que nestes tempos, foram muitas as famílias que, com a perda de 

rendimentos, solicitaram às instituições bancárias moratórias no crédito 

habitação, ou seja, pediram a suspensão do pagamento  das prestações dos 

empréstimos, sendo tal pode acontecer até 31 de Março de 2021.

Contudo, é importante os beneficiários perceberem em que moldes foram 

solicitadas essas moratórias, de forma a conhecerem os efeitos futuros no 

seu contrato de crédito à habitação. 

Por isso, procure conhecer bem as consequências que terá no contrato de 

crédito de habitação, e se alguma situação inesperada surgir, não deixe de o 

renegociar  com o banco, ao invés de entrar em incumprimento, e perder o 

que investiu até então, e sofrer as consequências de uma acção judicial, com 

todas as consequências legais. 

Mais, não escolha fazer novos créditos para pagar os antigos, essa é sempre 

a pior opção, pois origina o sobreendividamento, que muitas vezes acaba 

com a apresentação à insolvência da pessoa, por não conseguir honrar todos 

os compromissos que assumiu, por ter uma despesa que é superior ao seu 

rendimento.

E, até mesmo nos contratos  mais simples que assume, tenha atenção ao que 

pode reduzir ou eliminar, como por exemplo, reduzir o número de canais te-

levisivos e os gigas de internet para baixar a factura do seu contrato, pois 

também o incumprimento destes contratos trazem grandes dores de cabeça 

a quem se vincula, e depois incumpre.

É pois facto assente que, se avizinham tempos difíceis, e que o futuro nos 

trará ainda mais desafios que temos de ser capazes de superar, mas se fomos 

capazes de nos adaptar a uma nova vida baseada na tecnologia, que nos afas-

ta do contacto próximo uns com os outros, se nos adaptamos a tantas novas 

regras de higienização e de protecção individual e colectiva,  também  iremos 

certamente superar todas as demais dificuldades, para contornar os tempos 

de crise.

O futuro  
depois da pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos através de outros animais selvagens ou domésticos nomeadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perigo de ser Fiador Coronavírus que incomoda 
muita gente!

CARLA NUNES
ADVOGADA

CAMILO MOTA
MÉDICO
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João Barros venceu  
rali na estreia de novo carro

João Barros venceu o rali 
do Município de Mesão Frio, 
organizado pelo Clube Auto-
móvel da Régua e pelo Municí-
pio de Mesão Frio, prova pon-

tuável para o Campeonato 
Norte de Ralis. João Barros 
estreou em competição a sua 
nova montada, um Citroen C3 
R5, sentando no lugar de na-
vegador Jorge Henriques. 

No final, João Barros mani-
festou ter sentido "muita feli-

cidade por ter podido andar 
tão rápido", num rali que apre-
cia particularmente e que 
"permitiu ganhar ritmo para o 
Alto Tâmega", prova que se 
disputa este fim-de-semana.

"Quero realçar que adoro 
estas especiais e que a organi-

zação esteve, uma vez mais, ao 
mais alto nível. Destaco ainda 
ter conseguido baixar os tem-
pos que tinha feito em 2019, 
sentindo estar cada vez mais 
adaptado ao Citroen. Foi um 
magnífico rali", elogiou o pilo-
to de Rebordosa.

António Orlando  | texto

CCD Sobrosa  
premiado pelo Projeto 
"Futebol Bonito" da Betclic 

O 
Centro Cultural 
e Desportivo de 
S o b r o s a  é  u m 

dos quatro clubes amadores 
da Associação de Futebol do 
Porto entre os 20 vencedo-
res do projeto Futebol Boni-
to 2020, promovido pela 
Betclic e que conta com Si-
m ã o  S a b r o s a  c o m o 
embaixador. 

A coletividade paredense 
vai receber um conjunto de 
equipamentos, principal e 
alternativo, bem como uma 
bolsa de desenvolvimento 
desportivo, que ajudará a co-
b r i r  a s  m a i s  v a r i a d a s 
despesas. 

“Somos ou um clube sem 
sorte, mas desta vez a sorte 
veio bater-nos à porta. Esta-
mos muito felizes porque é 
uma ajuda importante ao So-
brosa, a um clube que apesar 
de não ter dividas tem mui-
tas dificuldades para sobre-
viver”, disse a O Progresso de 
Paredes, Fernando Timofte, 
p r e s i d e n t e  d o  C C D 
Sobrosa. 

A participação no concur-
so, segundo Fernando Ti-
mofte, foi feita “por brinca-
deira e por descargo de cons-
ciência.  Felizmente que 
correu tudo bem”, acrescen-
ta.  Além do Sobrosa, foram 
igualmente contempladas 

outras três coletividades da 
AFP: Associação Desportiva 
de Lustosa, a Associação 
Desportiva Escola Futebol 
115 e o Juventude de Pe-
drouços F. C..

O sorteio decorreu a 25 
de agosto, no complexo do 
Airfut, em Lisboa. 

Entre julho e agosto o Fu-
tebol Bonito 2020 recebeu 
143 candidaturas válidas 
através do site www.futebol-
bonito2020.pt. A entrega 
dos equipamentos aos ven-
cedores será feita entre 1 e 
14 de setembro pelo embai-
xador do projeto, o ex-inter-
nacional A, Simão Sabrosa. 

O projeto Futebol Bonito 
2020 pioneiro no futebol na-
cional teve como objetivo 

aliar a sustentabilidade des-
portiva, através do apoio aos 
clubes amadores, à susten-
tabilidade ambiental. Nesse 
sentido, além dos equipa-
mentos e do valor monetá-
rio, será também entregue a 
cada clube vencedor um sa-
co de lavar a roupa eco-frien-
dly que reduz o derrama-
mento de fibras, protege as 
roupas e filtra as fibras que 
podem soltar-se durante a 
lavagem.  

O sorteio contou ainda 
com a presença de um ele-
mento do Ministério da Ad-
ministração Interna que ga-
rantiu a transparência de to-
d o  o  p r o c e s s o ,  q u e  s e 
realizou de forma completa-
mente aleatória, com o Si-

mão Sabrosa a retirar os 20 
vencedores de uma tômbola 
que continha o nome das 
143 equipas de todo o país 
que tinham inscrição válida. 

“O projeto Futebol Boni-
to 2020 é muito importante 
para os clubes amadores, 
que passam por muitas difi-
culdades para conseguirem 
manter a sua atividade ao 
longo dos anos, pelo que to-
da a ajuda é pouca. É impor-
tante não esquecermos que 
a grande maioria dos atletas 
nacionais são amadores, e 
que muitos dos jogadores 
profissionais, alguns deles a 
representar a seleção nacio-
nal, começaram também 
nestes clubes” refere Simão 
Sabrosa.

FUTEBOL. Coletividade paredense é um dos quatros clubes da AFP que vai rece-
ber equipamentos novos e bolsas de desenvolvimento desportivo.

António Orlando  | texto

DGS define modalidades 
de médio e alto risco:  
aí está o protocolo para 
o regresso do desporto

A Direção Geral da Saú-
de divulgou no dia 25 de 
agosto as orientações gerais 
para o regresso das compe-
tições desportivas em Por-
tugal, um plano onde, além 
das indicações específicas 
para a higienização de espa-
ços de treino e competição, 
criação de circuitos, utiliza-
ção de equipamento de pro-
teção individual e demais 
aspetos a que as federações 
devem ter em atenção, so-
bressai a divisão das várias 
modalidades em três cate-
gorias, consoante o risco de 
contágio.

Assim, as modalidades 
podem ser de risco baixo, 
médio ou alto. Mas no anexo 
3 do documento não são 
apontadas modalidades de 
risco baixo.

Nas modalidades de ris-
co médio surgem os despor-
tos de pavilhão, casos do 
andebol, basquetebol, cor-
febol, voleibol, hóquei em 
patins, futsal, além do fute-
bol, futebol de praia, hóquei 
em campo e atividades 
subaquáticas.

Nas de risco elevado es-
tão as modalidades em que 
o contacto físico é maior, 
casos do judo e outros des-
portos de combate, do râ-
guebi e do polo aquático.

A realização de testes 
antes dos treinos não é obri-
gatória em nenhum dos ca-
sos, mas no que toca às mo-
dalidades de risco elevado 
terão de ser realizados 48 
horas antes da competição. 
No caso das modalidades de 
risco médio, só serão reali-

zados testes se a competi-
ção envolver equipas prove-
nientes de zonas com trans-
missão comunitária ativa.

O documento da DGS 
explica também que se deve 
proceder ao isolamento de 
eventuais casos positivos 
que venham a ser identifica-
dos, mas que "a identifica-
ção de um caso positivo não 
torna, por si só, obrigatório o 
isolamento coletivo das 
equipas".  "A determinação 
de isolamento de contactos 
(de praticantes e outros in-
tervenientes), a título indivi-
dual, é feita pela Autoridade 
de Saúde territorialmente 
competente", pode ler-se.

Confederação dos 
Treinadores pede à 
DGS clarificação para 
escalões de formação
A Confederação de Trei-

nadores de Portugal pre-
tende que a Direção-Geral 
da Saúde (DGS) clarifique as 
orientações para a retoma 
da prática desportiva, devi-
do à pandemia, sobretudo 
no que toca aos escalões de 
formação, revelou esta 
quarta-feira o presidente.

"Vamos pedir uma maior 
clarificação sobre as regras 
para os escalões de forma-
ção. Achamos que, sem pôr 
em risco os jovens e as crian-
ças, a DGS pode ir mais lon-
ge", afirmou à agência Lusa 
Pedro Sequeira, em reação à 
Orientação n.36/2020 da 
autoridade sanitária que es-
tabelece as condições de 
r e t o m a  d a  p r á t i c a 
desportiva.
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MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS
2020/2021

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

GR: Luís Barros (Águias Eiriz), Rica. DEF: Rafa (Li-
xa), Diogo Guimarães (Padroense), Rui Miguel (Bar-
rosas), Hugo Silva (Aliança Gandra), Carlos Nunes, 
Tiaguinho (Barrosas), Vieira (Aparecida). MÉD: 
Ratinho (Vilarinho), Edu Santos (Freamunde). AVA: 
Rafinha (Alpendorada), Carlos Ferreira (Barrosas), 
Migas (Freamunde), Danilo Castro.

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

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

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

DEF: Dani Barbosa. MÉD: André Luiz. GR: Jota (Paredes). DEF: Pepe (Lousada), Ricardo 
Barros (Águias Eiriz), Hugo Silva (Rebordosa). 
MÉD: Hugo Costa (Aliados Lordelo). AVA: Diogo 
Brandão (Aliados Lordelo), Jonas (Vilarinho).

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

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

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousense), Carlos Ri-
beiro (Maia Lidador), Fábio Carvalho (Valadares 
Gaia). DEF: João Moreira (Barrosas), Hugo Soares 
(Vila FC). MÉD: Artur Pacheco (Lousada), André 
Silva (juniores Aliados Lordelo), Carlão Leal (Barro-
sas), João Dias (Sobrado). AVA: Nordine (Mirande-
la), Rui Silva (Grijó), Duarte Oliveira (Vilarinho), 
Ansumane (SC Rio Tinto).

GR: João Mendes (Nun’Álvares), Fred Fangueiro 
(Fafe). DEF: Tiago Silva (Amarante), Dani (Amaran-
te), Edgar Teixeira (Aliança Gandra), Pepe (Salguei-
ros), José Vilaça (Salgueiros), Pedro Duarte (Pare-
des). MÉD: Luís Gonçalves (Salgueiros), Micael Fer-
reira (sub-23 Rebordosa). AVA: Martins (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 (CCD Santa Eulália).

GR: Postiga. DEF: Nando, Penela, André Moreira, 
Pedro Nunes. MÉD: Serginho, Mauro, Mário Alves, 
Alex. AVA: Jota, João Garcês, Fábio Rodrigo, Mi-
guel Magalhães, João Pedro, Ricardo Oliveira.

SOBRADO

Tr: Helder Amaral 
(sem clube)

VILARINHO

Tr: Marcos Nunes

GR: Buno Tiago. MÉD: Tiago Teixeira. AVA: Papi. GR: Pedro Silva (Águias Eiriz), Gabi (juniores Sobra-
do). DEF: Faneca (Águias Eiriz), Diogo Teixeira (La-
vrense), Luís André (Lavrense), Kevin (Esperança 
Lagos). MÉD: Paulo Oliveira (S.Pedro Cova), Pauli-
nho Teixeira (Oliveira Douro), Pedro Vieira (Avin-
tes), Pedro (Lusitânia de Lourosa B). AVA: Rúben 
Vale (Maia Lidador), Kainã (Marco 09), Guilherme 
Cruz (Leça), Pena (juniores Boavista).

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

GR: Marcos. DEF: João Leitão. MÉD: Rui Moreira, 
Paulo Pinto, Júlio Santos. AVA: Pedro Bento.

GR: Kiko (Gens). DEF: Marcos Pinto (Alpendorada), 
Fabú (Inter Milheirós), Padeiro (Paredes), Migas. 
MÉD: João Dias (Aliados Lordelo), Fajó (Varziela). 
AVA: Hugo Silva (Folgosa Maia), Bruno Silva (Erme-
sinde), Ferraz (Paredes), Miguel Silva (Lousada), 
Ruben Pereira (Avintes).

GR: Vítor Hugo (Roriz). DEF: Machadinho (Santia-
go Mascotelos), Zé Pedro, João Gouveia, Hélder 
Silva, Bruno Machado. MÉD: Tiago Santos, Dani 
Mendes (Roriz), Gil. AVA: Ricardo Ribeiro, Duarte 
Oliveira (Aliados Lordelo), Martins (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: Henrique, 
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 Pin-
to (Sobrado), Ivo Magalhães (Cinfães). MÉD: Carlão 
(Aliados Lordelo). AVA: Ba (Vila Caiz), Rafinha 
(Rebordosa).

ALPENDURADA

Tr: Renato Coimbra

GR: João Pinto (Aparecida). DEF: Costa Pinto (Vila 
Meã), Vítor Mendes (Barrosas), Fábio Teixeira (CD 
Celoricense), Gabi (CD Celoricense), Thomas 
Queirós (Aparecida), Innocent Onobun (Cinfães). 
AVA: Lula (Vila Caiz), Silvério (Cinfães), Leandro 
Teixeira (Gens).

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

VILA CAIZ

Tr: Jorge Regadas 
(sem clube)

FREAMUNDE

Tr: Jorge Nogueira

DEF: Pedro Marinho, Dani. MÉD: Fabiano. AVA: 
Henrique Vieira.

GR: João Cunha (Vila Meã), Santiago Florez (sem 
clube). DEF: Celso Sousa (Aliados Lordelo). MÉD: 
Rui Batata (Alpendorada), Gonçalo Guimarães (Ri-
beirão), Rui Monteiro (Barrosas). AVA: Maomé 
(Marco 09), Gonçalo Ferreira (Dragões Sandinen-
ses), Lula (Lixa), João Pimentel (Sanche FC), Gilmar 
(Aliados Lordelo).

GR: Francisco Miranda (Marco 09). DEF: Henrique 
Azevedo (Régua), Marco André (Tirsense). MÉD: 
Edu Santos (Rebordosa), João Sousa (Valadares 
Gaia). AVA: João Beirão (Valadares Gaia), Migas 
(Rebordosa), Gaston Tshabalala (Ferrovia Huambo, 
Angola), Fonseca (Aliados Lordelo).

GR: Ernesto Sousa, Nicolás, João Viana. DEF: Mi-
guel Silveira, Dramé, Dário Moreira, Tiago Zidane. 
MÉD: Diaby, Álvaro Macedo. AVA: Francis Amoah, 
Rui Pinto, Diogo Mendonça, Tiago Teixeira, Rafa, 
Fábio Macedo.

GR: Alexandre Reis, Samu (Caíde Rei). DEF: Leonar-
do Dias (Lusitano Vildemoinhos). MÉD: Pedro Viei-
ra (Caíde Rei), João André (Aparecida), Moura 
(Aparecida). AVA: Tiaguinho (Aparecida), Ba 
(Alpendorada).

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

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

GR: Diogo Santos, Moisés. DEF: Moreira, Paulo 
Monteiro, Xandão, Moca, Xicão. MÉD: Pedro Va-
queiro, Pedro Alves, Tiago Ribeiro. AVA: Valdinho, 
Yeiner Naranjo.

GR: Flávio Brandão (Aliança Gandra). DEF: Pedro 
Batista (Barrosas), Rafa (Rebordosa), Nani (Aliança 
Gandra), Nuno Monteiro (juniores Nacional). MÉD: 
Zito Gomes (Oliveira Bairro). AVA: John Abraham 
(Marinhense).

LIXA

Tr: Filipe Mesquita

GR: Rui Saraiva, Francisco Miranda (Freamunde). 
DEF: Fanôco (Cinfães), Matheus Carioca (GD Re-
sende). MÉD: Carlos Alberto. AVA: Kainã (Sobra-
do), Mirandinha (Amarante), Maomé (Vila Caiz).

GR: Gonçalo Sousa, Paulo Freitas. DEF: Bruno Ma-
tos, Flecha, Hugo Pereira, Gustavo. MÉD: Vasco 
Saraiva, João António, Francisco Duarte. AVA: Ed-
milson, 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, Nuno Moreira. AVA: Ávila, Rui 
Costa, Ruben Cunha.

DEF: Cleony Teixeira. MÉD: Bruno, Lamine Embaló. 
AVA: Paulinho, Alex Alcântara, José Polo, António 
Santos, Djô Djô, Rooney.

GR: Jorge (juniores Barrosas), André Alexandre (Sou-
sense). DEF: Rui Alves (Aliados Lordelo), Rui Miguel (Re-
bordosa), Vítor Mendes (Lixa), Carlão (Cinfães), Tiagui-
nho. MÉD: Rui Pedro (juniores Penafiel), Eduardo Seixas 
(Tirsense), Igor (juniores Amarante), Maga (juniores 
Barrosas). AVA: Carlos Ferreira (Rebordosa).

GR: Rui Pedro (Amarante), Diogo Martins (juniores 
Vila Meã). DEF: Costa Pinto (Lixa), Jorge Azevedo 
(Felgueiras), Jorginho (Paredes), Gustavo Teixeira 
(juniores Vila Meã). MÉD: Romeu Rocha (Amaran-
te). AVA: Pedro Correia (Fafe), Joel Barbosa (Pare-
des), Zé Tó (Aparecida).

MÉD: Pedro Monteiro, Andres Freitez, Allan.

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

GR: João Cunha (Vila Caiz). DEF: José Sousa (S. Lou-
renço Douro), Pedro Melo (S. Lourenço Douro). 
AVA: Anselmo (Aparecida).

GR: Chiquinho. DEF: Perry, Tété. MÉD: Rui Pedro. 
AVA: Davide Bessa, Paulinho, Korta, Messi.

GR: Tiago Rocha. DEF: Seixas, Gustavo, Hugo Bal-
daia, Ibraima Sissé. MÉD: Alex Porto, Mica, Vítor 
Hugo, Plácido, Agostinho. AVA: Rui Parreco, 
Ivandro.

DEF: Pepe (Aliança Gandra). MÉD: Francisco André 
(Amarante), Alisson Spier (Rebordelo), Gustavo 
B u r i t y  ( S e r t a n e n s e ) .  AVA :  M a r q u i n h o s 
(Amarante).

MARCO 09

Tr: José Oliveira
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APARECIDA
HÉLDER SILVA

FELGUEIRAS B
MIRANDINHA

FC VILARINHO
MARCOS NUNES

SC GENS
PAULO MENEZES

ALIANÇA 
DE GANDRA
MÁRIO ROCHA

FC LIXA
FILIPE MESQUITA

BARROSAS
TONANHA

ALIADOS  
DE LORDELO
PEDRO FERREIRA

MARCO 09
JOSÉ OLIVEIRA

VILA CAIZ
JORGE REGADAS

REBORDOSA
ARLINDO GOMES

FREAMUNDE
JORGE NOGUEIRA

PERGUNTAS

Abram alas ao regresso da Elite da AFP
António Orlando e Miguel Lopes  | texto

Quando e com que cuidados 
começaram os treinos? Já fi-
zeram/vão fazer jogos de pre-
paração e com que medidas?

Não foi/é arriscado começar a 
treinar sem as orientações sani-
tárias da DGS e sem saber se os  
campeonatos vão começar?

Estão cientes de eventuais 
contágios de covid-19 e que  
responsabilidade tem o trei-
nador nisso?

Acha que o campeonato se vai 
desenrolar normalmente? 
Acha que vai ser jogado até ao 
fim?

Nós começamos esta semana e as medi-
das tomadas foram o uso da máscara, hi-
gienização das mãos, respetivo espaço 
de segurança nos balneários dos jogado-
res. Os jogos de preparação estão a co-
meçar a ser marcados.

Neste momento começamos os treinos 
na semana passada com as devidas medi-
das. Jogos de treino não são preparados.

Já começamos há um treino e fizemos 
um jogo de preparação e outros.

Nós começamos no dia 3 de agosto com 
cuidados redobrados. Nas primeiras duas 
semanas os atletas não iam aos balneá-
rios. Existe jogos de preparação com dois 
jogos e todos os fins de semana até ini-
ciar o campeonato.

Existiram várias medidas tomadas pelo 
departamento do clube, sendo que 
vamos fazer quatro jogos de treino.

Já iniciamos os treinos há uma semana, 
com as medidas básicas.

Os treinos já começaram e são individua-
lizados em casa. Na segunda-feira come-
çam os treinos em campo e conjunto, re-
lativamente ao jogos treino realiza-se no 
dia 5 de setembro.

Começamos no dia 10 de agosto com as 
devidas precauções e balneários dividi-
dos. Uso de máscara fornecido pelo 
clube a cada jogador. Já fizemos três 
jogos treinos.

Já começaram os treinos com a direção a ter 
cuidado de criar uma norma interessante de 
os jogadores a equiparem em grupos de 4, ao 
entrar por uma porta para medir a tempera-
tura e desinfetante ao longo do corredor e o 
acesso ao relvado é feito por uma porta para 
criar distanciamento. Federação vai libertar a 
norma dos testes. Jogos não planeiem fazer.

Apresentação e hoje iniciam os treinos e 
definirão como irão realizar as coisas.

Os treinos começaram no dia de 17 de 
agosto, usam dois balneários e usam 
máscara quando entram nas instalações 
e retiram aquando no campo. Jogos trei-
nos estão indefinidos.

Os cuidados foram os necessários para 
retomar a atividade sem público. O uso 
de máscara, desinfeções à entrada e 
saída. Ter os mesmos cuidados extrafute-
bol. Jogos treino já realizaram três, mas à 
porta fechada e com os mesmos 
cuidados.

É subjetivo, porque temos que viver com 
esta pandemia e vai ser uma sombra.

Só começamos a treinar com autorização 
da DGS.

Começamos com 5 semanas de antece-
dência e seria melhor ter todas as orien-
tações para não correr riscos.  

O treino começou quando a AF Porto 
lançou os planos e não fazia sentido co-
meçar antes das orientações.

É uma situação complicada, temos pes-
soas responsáveis que nos obrigaram a 
tomar bastantes medidas.

Pode-se treinar até porque saiu uma 
norma que os treinos competitivos pos-
sam ser feitos. Corre menos risco que 
uma fábrica.

Foi uma dessas razões que levou a fazer 
um treino individualizado.

Se é arriscado ou não, nós seguimos as 
orientações tomadas até então, exeto o 
teste de covid, mas usamos a máscara e 
desinfetante como é medida a tempera-
tura e espero que comece no dia 20 de 
setembro como delineado pela AF Porto.

Começamos a treinar quando foi permiti-
do os treinos assim que foi permitido 
pela DGS, na segunda-feira passada.

Penso que não há riscos e as pessoas têm 
que ter consciência dos riscos que exis-
tem e o desporto tem que continuar.

O campeonato começaria a 20 de setem-
bro ou 4 de outubro, é uma questão 
institucional.

Arriscado não sei, mas o que recebemos 
da DGS foi fazer treino sem público. Só 
começamos a 10 de agosto.

Enquanto treinador tenho que me reger 
com o que o clube regeu.

Estamos conscientes e o treinador tem 
como tanto como o diretor.

Tivemos uma conversa com os jogadores 
e todos vão assumir a responsabilidade.

Temos que ter bom senso, o contágio não 
será só no futebol.

Como é lógico o treinador não tem res-
ponsabilidade e não se pode colocar res-
ponsabilidades a ninguém.

A responsabilidade é comum a toda a 
gente e geral, não só ao futebol.

Tamos todos sujeitos e temos consciên-
cia. O treinador tem a sua quota de 
responsabilidade.

Temos consciência de tudo na nossa vida 
pessoal dos jogadores e treinadores, mas 
não faz sentido não haver futebol.

Somos os líderes de um grupo de traba-
lho e temos que ter responsabilidade e 
ter os pés bem assentes e não consegui-
mos controlar porque o jogador pode 
trazer um contágio de fora. A responsabi-
lidade não é de ninguém.

É evidente que as responsabilidades são 
individuais, não vamos culpabilizar al-
guém por qualquer situação que surge, 
porque pode surgir em casa, treino, café.

Estamos conscientes e o treinador tem 
responsabilidade como qualquer cidadão 
comum e não é responsável pela aquisi-
ção da doença.

Acho que a responsabilidade é de todos. 
Desde que haja distanciamento social e o 
bom senso de cada um, temos que fazer 
a nossa vida normal.

Dia 20 de setembro.

Dia 20 de setembro.

Acho que o campeonato com as restri-
ções que existem com o público, vai ser 
muito difícil para os clubes, pois não con-
seguem sobreviver.

Espero que sim.

É difícil de dizer, mas esperemos que sim.

Espero que sim.

Não tenho resposta, porque depende da 
segunda vaga.

Penso que sim, não é só na parte de 
quem vive do futebol.

Acho que sim.

Não sei se o campeonato vai rolar até ao 
fim, mas depende da seriedade dos 
profissionais.

Nunca será a mesma coisa, o campeona-
to nunca será igual. Será um campeonato 
competitivo.

Certeza ninguém tem, mas a minha espe-
rança é que comece e termine como está 
calendarizado.

Se o cenário da pandemia de 

covid-19 não se agravar,  o 

campeonato de futebol da 

divisão de Elite da Associa-

ç ã o  d e  F u t e b o l  d o  P o r t o 

(AFP) dá o pontapé de saída 
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O clube vai permitir treinos à porta a 
berta? Defende que haja adeptos nos 
jogos?

Quais são os vossos objetivos para esta 
época?

Qual o vosso plantel até ao momento 
(nomes e posições)? Que reforços espe-
ra mais (nomes e/ou posições)?

Quem são os candidatos aos 2 primei-
ros lugares do play-off de subida?

Eu defendo que haja adeptos com as devidas precau-
ções e medidas de prevenção à covid-19. Temos que 
precaver, havendo um contacto direto com os adeptos, 
temos cuidados com os atletas e neste momento, tamos 
a fazer à porta fechada.

O clube não permite treinos à porta aberta, jogos só 
com autorização.

Estamos a seguir as indicações da DGS de fazer treinos à 
porta fechada. Acredito que vá haver adeptos.

Não existe orientação para treinos à porta aberta, mas à 
porta aberta tem bastante impacto.

Resposta tem que ser dada pelo presidente. Sim defen-
do que exista adeptos, mas com restrições.

Se assim a DGS e Associação o decidirem claro que sim, 
não tem sentido começar sem público.

Enquanto não for permitido adeptos nos jogos não ha-
verá nos treinos. Defendo que haja adeptos.

Sou contra de não haver público nos jogos para que seja 
possível entrar dinheiro para os clubes e os adeptos são 
parte do futebol. O Estádio de Lordelo está interdito ao 
público.

O clube só permitirá se a DGS e AF Porto permitirem, 
ser pioneiro do que é bem. O gozo está nos adeptos, na 
vivência do jogo, as fortes emoções sendo a peça 
fundamental.

Eu defendo que haja adeptos nos jogos num certo limi-
te. Os clubes devem permitir adeptos a porta aberta.

Defendo que haja adeptos nos jogos, porque os clubes 
funcionam com o público e os treinos à porta aberta não 
são relevantes.

O clube não permite os adeptos e recusamos jogar com 
público num jogo-treino.

Com vontade de tentar vencer os jogos, jogar com 
alegria.

Os objetivos é manutenção e potenciar jogadores da 
equipa A.

Os nossos objetivos jogar bom futebol valorizar clube 
e jogadores. A expetativa é fazer melhor campeonato 
de sempre.

Manutenção.

O objetivo passa por passar para a nova divisão AF 
Porto.

Objetivo é jogo a jogo e tentar alcançar um lugar 
tranquilo.

Fazer um campeonato tranquilo.

Vencer todos os jogos, deixar a nossa marca, às equi-
pas uma ideia de jogo vincada, organização.

Os objetivos são sempre os mesmos, é um clube que 
gosta de ganhar e ambicioso.

Objetivos de todas as equipas é de vencer todos os 
jogos.

Os objetivos são idênticos às últimas temporadas e 
tentar chegar à fase de subida.

Os objetivos não é assumir a candidatura a uma subi-
da de divisão, fazer muito melhor que o ano passado.

É relativo, sendo um campeonato difícil.

Aliados Lordelo, Rebordosa.

É difícil, mas os que têm mais capacidade Aliados 
Lordelo, Vila Meã, Rebordosa e Freamunde. Bons 
planteis: Lixa, Vila Caíde, Sobrado.

Ainda é um bocado difícil de responder. Rebordosa, 
Aliados Lordelo, Vila Meã, Sobrado, Freamunde, 
Marco 09, Alpendorada.

Não sei dizer. Rebordosa, Vila Meã, Alpendorada, 
Marco 09.

Na série 2, Rebordosa/Vila Meã.

É Subjetivo.

Rebordosa, Vila Meã, Freamunde, Alpendorada a con-
tar com Aliados são equipas fortes.

Não consigo dizer isso, porque o campeonato provou 
que os possíveis candidatos não provam isso.

Não faço previsões, todas as equipas partem com 
igualdade.

São muitos, Rebordosa. Sei que existem.

Freamunde e Vila Meã.

O plantel é composto pelos guarda redes (Tiago, Jorge Nogueira, 
João Pinto); defesas (Tiago Vieira, Toninho, Anselmo, Zé Miguel, 
Thomas, André Reis, Renato Martins, Guilherme); médios (João 
André, Rafa, Samuel Fonseca, João Maia, Jorginho, Moura); 
Avançado (Pedro Moreira, Tiaguinho, Biscoito, Fábio Teixeira, 
Rubén Carvalho, Nandinho). Neste momento, mas estamos fe-
chados temos um plantel praticamente fechado se houver uma 
mais valia para acrescentar valor ao plantel poderá entrar. 

O plantel é composto pelos guarda redes (Vítor Martins, 
Juninho); defesas (Rufino, Rúben Costa, Tiago Durães); médios 
(Benito, Victor Guedes, Jotta, Simão Ferreira, José Esteves, 
Rúben Cunha, Ricardo Silva, Lucas Pereira, Jinho). Avançado 
(João Leite, Fábio Cobra, Peixoto). Poderão entrar reforços a 
qualquer momento. 

O plantel é composto pelos guarda redes (Alex, Ricardo Martins, 
Luís Martins); defesas (Bruno Schuster, Dani Rocha, Filipe Alves, 
Miguelito, Azevedo, Ricardo André, Diogo Bebé, Hélio, Dany, 
Joka); médios (Tiago Miguel, Ratinho, Henrique, Ruca, Nuno, 
Mica). Avançado (Paulo Pinto, Benício, Mário Neiva, Rui Preto, 
Hugo Azevedo, Dani Pereira). Não, o plantel está fechado. Se 
surgir uma boa oportunidade de colocar o plantel mais competi-
tivo, vamos adquirir o jogador dentro do orçamento.

Guarda Redes (Hugo Moura, Kiko, Tiago Cruz); Defesas (Paulo 
Baptista, João Sarmento, Gonçalo Barbosa, Pedrão, Rodrigo, 
Cláudio Leal, Peryra, Bertinho); Médios (João Castro, Careca, 
Carreira, João Silva, Jorginho, Machado); Avançados (Xasco, 
Leandro Teixeira, Rick, Danny, João Faria). Sim, esperamos mais 
reforços e o plantel não está fechado. 

Guarda Redes (Jota, Filipe Barros); Defesas (Hugo Silva, Rúben 
Coelho, Preto, Gonçalo Silva, João Leal, Pepe, Ricardo Barros, 
Bruninho); Médios (Hugo Costa, Frazão, André Trigueira, Alex 
Moreira, André Rocha); Avançados (Diogo Brandão, Jonas, 
Diogo Almeida, Maurício, Alex Carvalho). Faltam dois reforços.

Guarda Redes (Filipe Brandão); Defesas (Batista, Cunha, Rafa, 
Bruno Santos, Lucas Chaparro, Nuno Monteiro) Médios 
(Valentine Akpey, Zito, Pinto, Rúben Moreira); Avançados 
(Robertinho, Nani, John Abraham, Lucas Sheldon). Estamos á es-
pera de reforços estrangeiros que não conseguem chegar, fal-
tam 2/3 jogadores. 

Guarda Redes (Jorge, Chiquinho e André); Defesas (Tiaguinho, 
Perry, Carlão, Rui Miguel, Tété, Vítor Mendes, Rui Alves); Médios 
(Rui Pedro, Rui Pedro, Eduardo Seixas, Igor Mendes); Avançados 
(Korta, Messi, Paulinho, Carlos, Davide Bessa).
Para já não existem reforços.

Plantel está semifechado que conta com 23 jogadores e pode 
entrar algum jogador que acrescente algo.  O plantel é composto 
pelos guarda redes (Carlos, Vasco, Fábio Carvalho); defesas 
(Hugo Soares, João Moreira, Agostinho, André Pinto); médios 
(André Silva, Hugo Silva, José Coelho, Celso Mota, Carlão, João 
Dias e Artur Pacheco). Avançado (Ansumane, Hélder Silva, 
Jorginho, Duarte, Artur Costa, Celso Hadami e Rui Silva). 

Guarda Redes (Paulo Freitas e Gonçalo Sousa); Defesas (Artur, 
Pepe, Flecha, Gustavo, Bruno Matos e Hugo Pereira); Médios 
(Alisson Spier, Vasquinho, Gustavo Filipe, Francisco André, João 
António e Francisco Duarte); Avançados (Edmilson, Marquinhos, 
Paulo Jorge, Luís Ferreira, David Mbala e Serrinha. Plantel não está 
fechado, porque jogadores acabam por sair por não conseguirem 
se adaptar. Houver oportunidades neste meio de transferências 
os planteis nunca estão fechados no distrital. Jogadores não têm 
paciência e poderá entrar mais um jogador numa posição.

O plantel é composto pelos guarda redes (Salvador e João 
Cunha); defesas (Cláudio, André Alves, Celso, Paulo Bessa e 
Diogo Luís.); médios (Rui Monteiro, Dani, Rui Batata, Gonçalo 
Guimarães e Moreira); avançado (Henrique Martins, Gilmar, 
João Pimentel, Gonçalo Ferreira, Maomé Injai, Miguel Teixeira, 
Lula). O plantel está fechado.

Guarda Redes (Jorge Ferreira, Fred Fangueiro, João Mendes).  
Defesas (Tiago Silva José Vilaça, Dani, Edgar, Pepe, Pedro 
Duarte, Ari Santos); Médios (Pedro Sousa, Vítor Teixeira, Micael 
Ferreira, Tiago Silva, Luís Gonçalves, Diaby);Avançados (Cláudio, 
Pipo, Martins Ogbodo, Edu Leal, Ricardo Teixeira, Flavio Silva, 
Diogo Machado, Vítor Andrade). Não existiram mais reforços.  

Guarda Redes (Moisés, Diogo Santos, Francisco Miranda); 
Defesas (Xandão, Moca, Xicão, Moreira, Henrique Azevedo, 
Paulo Monteiro); Médios (Edu Santos, Pedro Alves, João Sousa, 
Tiago Ribeiro, Marco André, Pedro Vaqueiro); Avançados 
(Fonseca, Shabalala, Valdinho, Migas, João Beirão, Guzman).
Sim, esperamos um jogador para meio campo.

no dia 20 de setembro. Nesta edi-

ção O Progresso de Paredes foi ao 

encontro dos treinadores dos clu-

bes da Série 2, competição onde mi-

litam as equipas de Paredes. Oito 

perguntas para outras tantas res-

postas. Quem não respondeu este-

ve incontactável.
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Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

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

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

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

A organização esteve a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

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

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

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

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

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

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

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados

António Orlando  | texto

Estradas de Paredes consagram  
novos campeões nacionais 

R
u i  C o s t a  ( UA E 
Team Emirates) 
sagrou-se cam-

peão nacional de fundo, ao 
bater, em Paredes, Daniel 
Mestre (W52-FC Porto), 
por escassos centímetros. 
No pódio houve dois ciclis-
tas da W52/FC Porto, com 
Francisco Campos a termi-
nar em 3º, a 28 segundos do 
vencedor.  Luís Gomes e 
Frederico Figueiredo com-
pletaram o top 5. Os nacio-
nais de estrada realizaram-
-se com início e final na zo-
na industrial  de Gandra 
n o s  d i a s  2 1 , 2 2  e  2 3  d e 
agosto. A prova além de ter 
trazido ao concelho os me-
lhores ciclistas da atuali-
dade fez com que as autori-
dades locais tivessem rea-
l i z a d o  m e l h o r a i s  e m 
algumas das estradas por 
onde rolaram as bicicletas 
em prova. 

A competição de fundo 
que consagrou Rui Costa 
ficou marcada por uma in-
tensa luta tática entre as 
principais equipas, que en-
volveram os respetivos 
chefes-de-fila nas movi-
mentações principais, des-
de muito cedo.

Na última volta, a pouco 
mais de 5 quilómetros da 
meta, Rui Costa desferiu 
um ataque. Apenas Daniel 
Mestre conseguiu respon-
der. Os dois mantiveram-se 
unidos até ao final, ofere-
cendo um excelente espe-
táculo na reta da meta, uma 
subida exigente.

Rui Costa venceu com 
u m  t e m p o  t o t a l  d e 
4 h 0 4 m 0 5 s  ( m é d i a  d e 
40,700 km/h), com poucos 
centímetros de vantagem 
sobre Daniel Mestre. Fran-
cisco Campos (W52-FC 
Porto), que estivera em fu-

ga solitária, em trabalho 
para a equipa, ainda teve 
forças para fechar o pódio, 
a  2 8  s e g u n d o s  d o s  d o i s 
primeiros.

No Nacional de contrar-
relógio Ivo Oliveira (UAE 

Team Emirates) conquistou 
o título nacional de con-
trarrelógio na categoria de 
elite. No percurso de 18,1 
quilómetros percorrido en-
tre as freguesias de Gandra 
e Baltar, somente os três 

homens que formaram o 
pódio conseguiram con-
cluir a corrida em menos de 
24 minutos: Rui Costa (se-
gundo) ficou a nove segun-
dos de Ivo Oliveira, com 
Tiago Machado (Efapel) a 
fechar o pódio. 

Nos sub-23, Guilherme 
Mota (Kelly/InOutBuild/
UDO) sagrou-se campeão, 
seguido de Daniel Dias (Si-

casal/Miticar/CM Torres 
Vedras), a 15 segundos, e 
Pedro Andrade (Hagens 
Berman Axeon), a 23. 

Nesta edição dos Nacio-
nais de Estrada em Paredes 
foram ainda atribuídos 10 
títulos nacionais num exer-
cício individual de paraci-
clismo. Num percurso com 
12,5 quilómetros, foram 
coroados: C1: Bernardo 

CICLISMO. Novo Campeão Nacional de Estrada bateu o portista Daniel Mestre num sprint emocionante. 
No pódio houve dois ciclistas da W52/FC Porto, com Francisco Campos a terminar em terceiro. Ivo Oliveira 
venceu no contrarrelógio. Guilherme Mota (Kelly/InOutBuild/UDO) foi o mais rápido entre os Sub23.

A prova de fundo para elite do 
Campeonato Nacional de Estrada ditou 
vencedor Rui Costa que bateu Daniel 
Mestre num sprint emocionante. 
Francisco Campos, foi terceiro

Ciclismo especial  
emociou os paredenses

Fábio Costa (Kelly-InOutBuid-UDO) sagrou-se em Paredes, 
campeão nacional de fundo na categoria de sub-23

Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) conquistou 
em Paredes, o título nacional  
de contrarrelógio na categoria de elite
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Paredes no pelotão da prova que 
vai substituir a Volta a Portugal

A 
edição tradicio-
nal  da Volta A 
Portugal em Bi-

cicleta, enquanto grande 
festa popular de agosto, 
com 12 dias de duração, es-
te ano não se realizou devi-
do à pandemia da covid-19.

A Federação Portuguesa 
de Ciclismo entendeu, no en-
tanto, que a Volta a Portugal 
é essencial para o futuro do 
ciclismo profissional no país, 
tendo decidido organizar 
uma edição, adaptada às cir-
cunstâncias especiais em 
que vivemos, de 27 de se-
tembro a 5 de outubro.

A corrida será composta 
por um prólogo e oito eta-
pas, tendo as principais ca-
raterísticas de um grande 
evento de ciclismo: interes-
se desportivo, forte impacto 
mediático, capacidade de 
dinamizar a economia do 
país e de divulgar o territó-
rio e garantia de retorno 
para o investimento dos pa-
trocinadores da corrida e 
das equipas participantes.

O concelho de Paredes 
vai ser palco da partida da 
segunda etapa que, no dia 29 
de setembro, vai unir o con-
celho de Paredes a Mondim 
de Basto, terminando na 
icónica Senhora da Graça.

“Será uma das etapas 
mais importantes da Volta. 
Paredes é uma terra de 
grandes campeões. Poderia 
citar muitos, mas fico-me 
por dois, Ribeiro da Silva e 
Cândido Barbosa. Mas é so-
bretudo especial por ser um 
concelho em que as pessoas 

têm um amor verdadeiro 
pelo ciclismo. Partir daqui 
para a Senhora da Graça, 
que é um ícone da Volta a 
Portugal, é uma etapa feliz, 
vai ser bonita e marcante”, 
considerou Delmino Perei-
ra, presidente da FPC, ao la-
do do presidente da câmara 
de Paredes.

Delmino Pereira mos-
trou-se feliz por fazer o 
anúncio no dia em que ter-
minaram os Nacionais, que 
foram “as primeiras provas 
em pelotão desde o confina-
mento. Esteve muito públi-
co, mas distribuído de forma 
ordeira e organizada. Moti-
va-nos para acreditar que é 
possível fazer o ciclismo 
acontecer. Obrigado a Pare-
des por receber a Volta a 
Portugal e por estes exce-
lentes Campeonatos Nacio-
nais”, concluiu o dirigente 
federativo.

O presidente da Câmara 
frisou “ter muita satisfação 
por contribuir para a grande 

festa que é a Volta a Portu-
gal, uma tradição muito an-
tiga, talvez o evento despor-
tivo mais característico de 
Portugal. Será uma forma 
de criar mais emoções nas 
pessoas. Além disso, o ciclis-
mo promove a dinamização 
da economia local. Todas as 
pessoas que nos visitaram 
neste fim de semana almo-
çaram e lancharam por cá. 
Como sabemos, a economia 
passou muito mal, sobretu-
do o comércio e a restaura-
ção, que tiveram de fechar. 
Todas as oportunidades que 
tenhamos para dar um pas-
so em frente e readquirir 
confiança são muito bem-
-vindas” justificou Alexan-
dre Almeida o apoio do mu-
nicípio ao ciclismo.

CICLISMO. Concelho vai ser palco da partida da segunda etapa que, no dia 29 de setembro, vai unir 
Paredes a Mondim de Basto, terminando na icónica Senhora da Graça.

Rui Costa
(UAE Team Emirates):

“Correr em Portugal não é 

fácil, apesar de virmos 

com muito mais ritmo 

competitivo. Foi uma pro-

va muito bem disputada, 

sempre num ritmo alto. Vi 

que o Daniel Mestre esta-

va forte logo no momento 

em que nos unimos ao gru-

po da frente. Quando ata-

quei, o Daniel veio comigo 

e ficámos juntos até ao fim. 

Voltar a correr além-fron-

teiras com a camisola de 

campeão nacional é muito 

importante e um grande 

orgulho”.

Daniel Mestre 
(W52-FC Porto):

“Se o Rui Costa viu que eu 

estava forte eu também 

percebi que ele estava 

muito bem, como sempre 

está. Vim com ambição de 

lutar pela vitória. A nossa 

equipa tinha superiorida-

de numérica, o Rui tem a 

vantagem de chegar com 

mais dias de competição. 

As condições eram ela por 

ela. Foi uma luta até ao fim 

e há que dar os parabéns 

ao vencedor. Nos campeo-

natos nacionais os piores 

lugares são o segundo e o 

quarto, o que fica atrás do 

vencedor e o que não ga-

nha qualquer medalha. 

Coube-me o segundo, mas 

sendo atrás do Rui Costa 

dá-me motivação para as 

próximas competições”.
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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

Vieira;  C2:  Telmo Pinão 
(Casa do Sport Lisboa e 
Benfica de Montemor-o-
-Velho); C3: Paulo Teixeira 
(Associação Ciclismo Roda-
bike Gondomar); C4: João 
Monteiro (Associação Mo-
zinho Aventura); C5: Ma-
nuel Ferreira (ADRAP); D: 
João Marques (ACD Milha-
rado); H3: João Pinto (CC 
Portimão); H4: Flávio Pa-
checo (Associação SCAV - 
Sport Ciclismo Almodôvar); 
H4 Feminina: Filomena Oli-
veira; e H5: Luís Costa (CC 
Portimão).
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CULTURA

A
s imagens virtuais 
do novo Auditó-
rio foram torna-

das públicas nas redes so-
ciais pelo gabinete de Arqui-
tetura e Design sediado em 
Paredes. “Um dos projetos 
do nosso verão em ano de 
pandemia, o novo Auditório 
Municipal de Paredes. Um 
projeto que reabilita uma an-
tiga adega cooperativa e a 
transforma num novo polo 
cultural”, escreveu a equipa 
projetista onde pontificam 
os arquitetos Henrique Mar-
ques e Rui Dinis. 

A colocação de um módu-
lo na parte superior do edifí-
cio é, à primeira vista, a gran-
de alteração arquitetónica à 
t r a ç a  d a  a n t i g a  A d e g a 
Cooperativa. 

Esta é segunda vez que o 
gabinete spaceworkers ela-
bora um projeto de auditório 
municipal para a cidade de 

Paredes. Na primeira vez o 
desenho da spaceworkers 
tinha por base a construção 
de um edifício de raiz para a 
zona do parque da cidade. 
Analisando as imagens vir-

tuais de ambos projetos há 
algumas semelhanças, desig-
nadamente, no módulo que 
será cupulado à cobertura da 
adega com a estrutura dese-
nhada no primeiro projeto. 

O atual projeto que irá 
nascer na Adega Coopera-
tiva prevê um Auditório 
Municipal, com capacidade 
para cerca de 600 pessoas, 
bem como um Centro de 

Congressos e Eventos. Re-
corde-se que o edifício da 
Adega foi adquirido pela 
Câmara Municipal em de-
zembro de 2019, por 779 
mil e 397 euros. 

De acordo com a autar-
quia de Paredes, o projeto da 
reabilitação do antigo edifí-
cio prevê cerca de três mil 
metros quadrados de área 
coberta para um novo equi-
pamento cultural da cidade, 
num investimento total de 

cerca de 3.8 milhões de eu-
ros.  O presidente do municí-
pio paredense, Alexandre 
Almeida  refere que este no-
vo espaço vai “servir os inte-
resses culturais da comuni-
dade, atrair eventos à região 
e ir ao encontro das necessi-
dades de um espaço para es-
petáculos dos conservató-
rios de música e de dança de 
Paredes, dos grupos de tea-
tro e das associações do 
concelho”.

PUB

António Orlando  | texto

Gabinete de arquitetura revela  
novo Auditório Municipal 
PROJETO. A antiga Adega Cooperativa de Paredes vai ser transformada em Auditório Municipal pelo traço arquitetónico do 
gabinete Spaceworkers.
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CULTURA

C
hamam-se “noites 
de poesia” e esta 
noite de sexta-fei-

ra, 28 de agosto, depois das 
21.30 horas sobe o pano às 
palavras que serão ditas pelo 
grupo “CêTeatro”.

O espetáculo tem por ob-
jetivo "divulgar poetas da re-
gião, através de vários mo-
mentos musicais e, também, 
da poesia declamada", explica 
fonte do pelouro da cultura da 
autarquia paredense. 

As palavras que serão di-
tas, leia-se poemas, preten-
dem "dar a conhecer ao públi-
co aquilo que é o concelho de 
Paredes", no dizer de Manuel 
Pereira, responsável da com-
panhia da vila de Cête.

A encenação do espetácu-
lo está a cargo de Salomé Ro-
drigues que inclui no reportó-
rio poemas de autores como 
Semião Fonseca, Fernando 
Ribeiro, Rui Guedes, Miguel 
Gomes, Serafim Ferreira, Pal-
mira Correia, Maria José da 
Silva, Maria do Céu David, Ro-
drigo Ferrão e José Eduardo 
Agualusa. Apesar da entrada 
ser gratuita, a autarquia faz 
saber que é obrigatório levan-
tar bilhete na Biblioteca e que 
a lotação máxima é de 30 pes-
soas de forma a garantir que 
todas as medidas de seguran-
ça e higiene impostas pela Di-
reção Geral da Saúde serão 
asseguradas de forma a ga-
rantir o bem-estar de todos".

PUB

Esta noite há poesia nos jardins  
da Biblioteca Municipal 

PUB
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FREGUESIAS

No passado dia 25 de 
Agosto, a Junta de Fregue-
sia de Baltar recebeu dois 
admiradores da poesia de 
Daniel Faria, que  quiseram 
conhecer a terra de um dos 

seus poetas preferidos. De-
pois de terem contactado a 
Junta de Freguesia, a aço-
riana da Ilha de Santa Ma-
ria, Zita Figueiredo e o seu 
companheiro Jerónimo Pe-
reira de Cinfães do Douro, 
foram recebidos pelo secre-
tário da Junta,  que lhes ofe-
receu o último exemplar da 
revista cultural “ ORPHEU”, 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, onde a obra do poeta 

é assinalada. Foi oferecido 
também um exemplar do “ 
Foral de Baltar “. De seguida 
foram visitados os locais 
onde o poeta cresceu, com 
uma paragem na casa onde 
nasceu. Existiu uma conver-
sa com a mãe do poeta, o 
que  emocionou os dois ad-
miradores da obra do balta-
rense. A Igreja Matriz, as 
escolas que o Daniel fre-
quentou e a rua que tem o 

    BALTAR

Dos Açores para Baltar para conhecer  
a terra do Poeta Daniel Faria 
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FREGUESIAS

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

Campanha de vaci-
nação só pode ser reali-
zada desde que sejam 
salvaguardadas as me-
didas de prevenção e 
proteção preconizadas 
pela Direção-Geral de 
Saúde, por forma a neu-
tralizar a transmissão 
do SARS -CoV -2, in-
cluindo, entre outras, as 
seguintes:a) Distancia-
mento de, pelo menos, 
dois metros entre cada 
detentor juntamente 

com o respetivo animal, 
enquanto aguardam a 
sua vez; b) Obrigatorie-
dade de uso de máscara 
ou viseira pelo médico 
veterinário responsá-
vel pela campanha e 
pelo detentor do ani-
mal (artigo 13.º - B do 
D e c r e t o  - Le i  n .º  1 0 
-A/2020, de 13 de mar-
ç o ,  n a  s u a  r e d a ç ã o 
atual);c) Lavagem e de-
sinfeção das mãos com 
produtos adequados, 

quer pelo médico vete-
rinário quer pelo deten-
tor do animal, antes e 
após a realização das 
ações; d) Respeito pelas 
normas de etiqueta res-
piratória. Brevemente 
será indicada uma data 
para que a vacinação se 
possa efetuar nas insta-
lações da Junta de Fre-
guesia de Baltar, com 
todas as condições re-
feridas anteriormente 
salvaguardadas.

Reinício da campanha de vacinação  
antirrábica para cães para o ano de 2020

Sem civismo e sem neces-
sidade, são depositados so-
fás, colchões, cozinhas com-
pletas, casa de banho, televi-
s o r e s  e  t o d o  o  t i p o  d e 
materiais na floresta. Basta 
chamar os seviços da Câma-
ra Municipal de Paredes, que 
recolhem em  casa dos parti-
culares e empresas. A Câma-
ra de Paredes dispõe de um 
sistema de recolha de mate-
riais/resíduos, através de via-
turas adequadas. Mediante 
pedido do interessado e após 
avaliação e agendamento da 
recolha pelos serviços, o Ser-
viço de Limpeza Pública exe-

cuta a recolha de “Monstros 
ou monos”, papel/cartão, em-
balagens, resíduos elétricos 
e eletrónicos, que, pelo seu 
volume, forma ou dimen-
sões, não possam ser recolhi-

dos pelos meios normais de 
remoção. O pedido pode ser 
efetuado através dos contac-
tos da Linha Ambiente: li-
nhambiente@cm-paredes.
pt      ou telf -  255 781 013

Sofãs, colchões  e móveis depositados  
nas Serras de Baltar

seu nome foram pontos 
obrigatórios da visita para 
se perceber o ambiente em 
que o jovem cresceu, de for-
ma a melhor compreender a 
sua obra. A serra do Muro, a 
capela da Quintã, o monte 
de S. Silvestre, o Penedo da 
Mansa, os Bombeiros Vo-
luntários de Baltar, o kartó-
dromo de Baltar, a estala-
gem do Areal, a muralha da 
serra do muro  e outros pon-
tos de interesse, foram de-
vidamente visitados, sem-
pre acompanhados com 
uma descrição histórica. 
Esta foi a forma de receber 
duas pessoas que se deslo-
caram propositadamente  à 
Vila de Baltar em que o mo-
tivo foi a obra e a vida do 
Poeta Daniel Faria. Ficaram 
agradavelmente surpreen-
didos com o que visitaram e 
ficaram com uma visão bas-

tante positiva da Vila, do 
Concelho de Paredes e da 
região do Vale do Sousa, 
que puderam contemplar 
do local onde fica o Cruzei-
ro de Baltar, que é reconhe-
cido como um dos pontos 
mais  espectaculares do 
Concelho de Paredes. Esta 
foi uma forma de bem rece-
ber alguém que quis conhe-
cer a Vila de Baltar e que 
certamente vai contribuir 
para a divulgação das po-
tencialidades da vila.

A Rua Esquecida 
de  Daniel Faria
O Poeta Daniel Faria tem 

uma rua com o seu nome  
que não o dignifica nem re-
flete a importância que o 
poeta teve e continua a ter 
na poesia. O Poeta é unani-
memente considerado um 
poeta ao nível dos grandes 

poetas lusos e tal facto de-
ve-se à densidade e à forma 
como o baltarense  conse-
guia expor o seu pensamen-
to e o seu posicionamento 
perante a vida. Sendo uma 
figura simples, desprovida 
de qualquer vaidade, a colo-
cação de uma placa com o 
seu nome num local isolado, 
simples e sem saída, não dei-
xa de ter algum significado 
simbólico. Contudo é um lo-
cal em que praticamente 
não existe circulação e não 
tem continuidade. Se o obje-
tivo de uma homenagem 
deste tipo é lembrar às gera-
ções futuras o significado da 
obra do poeta, tal não foi 
definitivamente consegui-
do. É necessário definir uma 
outra rua, mais digna e re-
presentativa da obra e da 
importância do malogrado 
poeta baltarense.
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A empreitada contem-
pla a requalificação e adap-
tação da via principal, pos-
teriormente, terá continui-
d a d e  d e n t r o  d a  m a l h a 
urbana da cidade. 

O projeto integra ainda a 
colocação de várias infraes-
truturas, como redes de 
abastecimento de água e de 
drenagem de águas resi-
duais e pluviais, infraestru-

turas elétricas e iluminação 
p ú b l i c a ,  g á s  e 
telecomunicações.

“Com estas ações de ma-
nutenção do espaço públi-
co, os compromissos vão-se 

cumprindo e a qualidade da 
Freguesia melhora. É certo 
que muito falta fazer, mas é 
fazendo sempre, sem nunca 
baixar os braços”, refere 
fonte da junta.

No dia oito de Setembro, como é habitual, co-
memora-se a Natividade de Nossa Senhora. Em 
Bitarães, esta comemoração é festejada com 
grande alegria, pois costuma haver uma grande 
romaria em Sua honra. Este ano será diferente 
devido à pandemia, que afeta toda a sociedade e 
o mundo. No entanto, haverá cerimónias, tais 
como novenas, Missa Solene e Procissão itine-
rante de Nossa Senhora que percorrerá as ruas 
da freguesia.

Obras no parque do Rio Ferreira

Festa em Honra a  
Nossa Senhora dos Chãos

Estão a ser feitos passeios 
na Av de S. Tomé, desde o lu-
gar de Bispo até ao lugar dos 
Chãos. Esta obra vem benefi-
ciar esta perigosa via para os 

peões. Todavia, nesta altura, 
faz mais falta o saneamento 
e água ao domicílio do que 
propriamente outras obras 
que se têm realizado em Bi-
tarães, pois quem quiser 
água potável tem que a com-
prar. Há lugares em que não é 
difícil instalar as condutas, 
desde que haja vontade e 
sensibilidade para carências 
prioritárias.

    BITARÃES 

Passeios na Av. de S. Tomé

ANTÓNIO  
OLIVEIRA

O Trilho dos Chocolatei-
ros é um dos três percursos 
pedestres que integra a Rota 
das Casas Antigas de Sobro-
sa, no âmbito da iniciativa 
“Caminhar pelo património” 
da Câmara Municipal de Pa-
redes. A marcação do trilho 
foi efectuada pela Junta de 
Freguesia de Sobrosa, com o 
apoio da Associação Pega-
das de Sobrosa.

Enquadra-se na tipologia 
de Percurso Local, em que o 
trajecto discorre predomi-
nantemente em ambiente 
urbano, pelo que a sinalética 
é verde e branca. É circular e 
tem uma extensão de cerca 
de 8 quilómetros, percorren-
do a área Poente e Norte da 
Vila de Sobrosa. Grande par-
te do património edificado 
de Sobrosa é constituído por 
numerosas casas solarengas, 
na sua maioria reedificadas 
ao longo do século XVIII, mas 
com origens nos casais me-
dievais. Por outro lado, o pa-
trimónio natural assume 
particular importância pelas 
múltiplas linhas de água, com 
o seu aproveitamento desde 
as fontes, passando pelos re-
gos foreiros, presas, fontaná-
rios, lavadouros e até alguns 
moinhos. A referência à 
“Chocolateira”, de acordo 

com a definição do dicionário 
– “vaso para ferver água” - 
trata-se de uma peça em ce-
râmica utilizada pelos nossos 
antepassados para preparar 
o café que tomavam diaria-
mente. O hábito seria de tal 
ordem que o povo de Sobro-
sa era frequentemente co-
nhecido por “chocolateiros”, 
designação que ainda subsis-
te. Apesar de não haver pro-
vas documentais nem uma 
explicação para a origem 
deste antigo costume, o cer-
to é que, em meados do sécu-
lo passado, rara era a casa 
que não possuía esta peça e, 
em muitos casos, cumpria-se 
religiosamente o ritual de pa-
rar a meio da tarde para to-
mar um delicioso café com 
broa. É com orgulho que o 
povo de Sobrosa assume ser 
“chocolateiro”, embora adap-
tado à realidade dos tempos 
actuais, em que a chocolatei-
ra se assume cada vez mais 
como marca da identidade 
do povo de Sobrosa. O trilho 
tem vários pontos de interes-
se, começando pela Igreja 
Paroquial, a comemorar 500 
anos, as duas principais nas-
centes do Rio Asmes ou Fe-
bros (afluente do Rio Sousa), 
os antigos Paços do Conce-
lho e Cadeia, várias casas an-
tigas, das quais se destacam 
as do Padrão, Torre e Igreja e 
ainda a recuperação de um 
fogão a serrim, símbolo da 
industrialização do mobiliá-
rio no século passado.

    SOBROSA

Trilho dos 
Chocolateiros  
inicia dia 29

Continuam a decorrer a 
um bom ritmo as obras na es-
cola básica e secundária EB 
de Rebordosa.

A intervenção na cober-
tura era uma situação recla-
mada há vários anos por toda 
a comunidade escolar que 
nos invernos padecia com o 
incómodo das chuvas nas sa-
las de aula. Apesar dos traba-
lhos o arranque do novo ano 
letivo está garantido.

Desta forma, depois de 
terminadas as obras, antes 

do início deste ano letivo, a 
escola irá funcionar normal-
mente, sem os problemas 
dos últimos invernos.

 As obras que ascendem a 

1,3 milhões de euros pre-
veem também a ampliação 
da cozinha, a remodelação 
do bar, a reorganização do 
polivalente.

    REBORDOSA

Rebordosa  
em movimento
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Um Feliz Ano de 2020
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Tlf.: 2555 782 178

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

CRISTIANO 
MARQUES
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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

A petição, a cegueira  
e a liberdade

Q
uando um qualquer agente 
cultural local, mesmo que 
não-profissional, com ativida-

de de remuneração reduzida, se mostra 
altamente indignado e promove uma 
Petição contra a Festa do Avante, só 
posso concluir estarmos perante um 
claro fanatismo ideológico. Quando o 
mesmo agente exprime (ou só repete) 
falsa argumentação de uma pretensa 
discriminação positiva da festa dos co-
munistas em relação a outros eventos, 
mesmo que a realidade o desminta, o 
fanatismo transformou-se já em ce-
gueira e obscurantismo. Mas não es-
tando em terra só de cegos, esta inca-
pacidade de ver, julgada sem solução, 
n ã o  p o d e  s e r  a  n o r m a l i d a d e . 
Expliquemos.
Já foi sublinhado exaustivamente que 
não há proibição de iniciativas políticas 
ou culturais por causa da pandemia. Há 
orientações de saúde pública que de-
vem ser discutidas, depois aplicadas e, 
portanto, respeitadas. As iniciativas 
públicas podem e devem adaptar-se às 
circunstâncias exigíveis. A Festa do 
Avante assim o fez, assim o fará. Exem-
plarmente, autonomamente, respon-
savelmente, sem condicionalismos ex-
ternos ou pressões. Doa a quem doer.
 Mas os peticionários, entre os quais o 
tal agente cultural local, merecem mais 
umas palavras. Duras, com exemplos. 
Os trabalhadores das indústrias de 
eventos, os profissionais, assumiram 
publicamente os seus sentimentos, as 
suas angústias, as dificuldades, econó-
micas certamente, mas também de rea-
lização pessoal na sua atividade, confi-
nados, empobrecidos, silenciados, re-
metidos ao medo do isolamento, sem 
perspetivas de afirmação e de autossa-
tisfação. Por isso manifestaram-se no 
Terreiro do Paço, num espetáculo mul-
timédia de grande beleza. Eles estão 
vivos. Só os falhados e incapazes, ou os 
cegos, ou os fanáticos, os remeteriam 
para a posição de adiamento e de sub-
missão ou à sopa dos pobres dos traba-
lhadores da cultura via subsídio. 
Os grandes promotores de eventos, os 
grandes empresários, aceitaram sem 
rebuço que as dificuldades do setor se 

tornassem impossibilidades e pareces-
sem proibições. Não arriscaram maio-
res despesas, menos lucros, e por isso 
suspenderam contratos, cancelaram 
compromissos e, ala que se faz tarde, 
2021 virá depois. A carteira vai cheia.
As grandes cadeias televisivas e os jor-
nais de distribuição nacional foram 
subsidiados generosamente com mi-
lhões de euros do Estado e, portanto, 
sentem-se bem na praia do confina-
mento geral, do pessimismo geral, da 
programação inenarrável, dos playba-
cks totais e dos camiões a espalhar mú-
sica pimba pela estrada. Daí o ódio ao 
P C P,  u m  e x e m p l o  i r r i t a n t e  d e 
desalinhamento.
Aos peticionários:
A festa do Avante por isso merece a 
vossa oposição, a vossa comichão. Não 
são razões de prevenção sanitária ou 
de segurança as que vos movem. É a sua 
própria existência. Estando 100.000 
ou 30.000 pessoas, a sua realização 
alerta os não “cegos”, de que a fruição 
da vida (família, trabalho, descanso, la-
zer) é possível, a qualidade de vida é 
possível. A festa (urgente) é possível. É 
possível a alegria, a criatividade, a soli-
dariedade (e que melhor prova de soli-
dariedade viver aqueles 3 dias!). São 
possíveis grupos, bandas de música, 
corais, artistas de circo, de teatro, tea-
tro, cinema, animação cultural. É possí-
vel chamar CAMARADA a quem não se 
conhece anteriormente e ficou a cons-
tituir amigo de sempre. É possível o 
exercício da liberdade e dos direitos 
cívicos.
 E aqui a tolerância acaba, transporta a 
linha vermelha. Petição soa-me a Sone-
gação da Liberdade, a Prisão. E aos pre-
tendentes a candidatos a algozes ou 
carcereiros, digo Não.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

H
á muito que o alarme soou na flores-

ta amazónica brasileira. Incêndios, 

apropriação de terras tradicionais, 

ataques a povos indígenas ou criação ilegal de 

gado são algumas ameaças que a Amnistia 

Internacional tem documentado e denuncia-

do. No mais recente relatório, apresentado 

em meados do mês passado, o tema da desflo-

restação voltou a estar em destaque devido à 

existência de animais criados em zonas prote-

gidas da Amazónia na cadeia de fornecimen-

to da JBS, a maior empresa produtora de car-

ne bovina do mundo. Horas depois da sua pu-

blicação, o Ministério Público do estado de 

Rondônia anunciou que iria iniciar uma inves-

tigação às conclusões.

Apesar de não ter sido encontrada qualquer 

prova que indicasse que a JBS está direta-

mente envolvida em violações de direitos 

humanos, a empresa falhou na monitorização 

eficaz da entrada de gado bovino criado ile-

galmente na sua cadeia de fornecimento, não 

tendo adotado um processo adequado de 

due dilligence. De acordo com os Princípios 

Orientadores das Nações Unidas sobre Em-

presas e Direitos Humanos, a multinacional 

brasileira contribuiu para abusos de direitos 

humanos dos povos indígenas e dos morado-

res nas Reservas Naturais, ao participar nos 

incentivos económicos para a criação de ani-

mais de forma ilegal em áreas protegidas.

Desde que a última investigação foi divul-

gada, a JBS tem se deparado com várias con-

sequências. No final de julho, o jornal The 

Guardian avançou que a principal empresa de 

serviços financeiros da Europa, a Nordea As-

set Management, retirou a empresa do seu 

portefólio de investimentos. No artigo eram 

citadas cinco investigações, entre as quais 

estava uma da Amnistia Internacional.

Também a auditora independente norue-

guesa DNV GL Business Assurance, contra-

tada pela JBS para auditar a cadeia de for-

necimento entre 2017 e 2019, avançou que 

nunca analisou os fornecedores indiretos 

da JBS, no Brasil. Por isso, o relatório de 

avaliação emitido após esse trabalho “não 

pode ser usado como prova de boas práti-

cas”, conforme a empresa fez.

Neste relatório que analisa as operações da 

JBS, a Amnistia Internacional teve por base 

uma extensa investigação de campo, ima-

gens de satélite e a análise de dados de enti-

dades públicas, por parte de especialistas. 

No final, foi possível afirmar que a empresa 

adquiriu gado que tinha pastado, de forma 

ilegal, em três áreas protegidas da Amazó-

nia, no estado de Rondônia, em 2019.

Amazónia

O 
primeiro ministro disse em 

“off” aquilo que pensa daque-

las pessoas a quem diz o con-

trário em “on” e à frente das câmaras de 

televisão: Muito Obrigado aos profis-

sionais de saúde pela coragem de en-

frentarem um vírus cobarde!

No momento em que viemos a saber o 

que se passou no lar de Reguengos, em 

que morreram ao abandono 18 seres 

humanos e muitos deles de desidrata-

ção porque não lhes davam água, e mais 

ainda, ficamos a saber que quem lá foi 

encontrou lixo por todo o lado e até uri-

na seca no chão, constatamos que esta 

miséria humana de Reguengos é não só 

tão grave como reflete uma ampla rede 

de desresponsabilização, de despauté-

rio de recursos do Estado e de venda de 

uma imagem de encobrimento constan-

te da realidade do país para manuten-

ção do aparelho eleitoral.

A que ponto nós chegamos! 

Olhemos para a importância que os jor-

nais, TV e deputados deram à morte dos 

animais em Santo Tirso (há umas sema-

nas) e façamos a comparação com as pre-

mentes questões da família e da proteção 

dos mais vulneráveis.

Em Reguengos faltaram funcionários, en-

fermeiros e médicos por causa da CO-

VID-19, mas faltou principalmente apu-

rar as responsabilidades por tudo isso, 

uma Misericórdia que diz que estava tudo 

bem, uma Câmara, uma Junta de Fregue-

sia e um presidente da ARS, todos socia-

listas e todos a pensar como não deixar 

esta miséria chegar às eleições autárqui-

cas do próximo ano... Lamentável?! Não, 

muito mais do que isso – crime!

Mas um crime pode perfeitamente ser 

encoberto… se o partido da Ministra da 

Solidariedade Social (que nem viu, nem 

sabe, nem quer apurar responsabilida-

des) ou a Ministra da Saúde (que acha 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A cobardia de Costa

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

Amazónia
De acordo com a análise aos documentos ofi-

ciais de controlo da saúde animal, a JBS com-

prou gado bovino diretamente de uma quinta 

localizada na Reserva do Rio Ouro Preto, em 

duas ocasiões diferentes. Além disso, adqui-

riu animais a dois criadores que operam tanto 

em fazendas legais, como em fazendas ilegais, 

nomeadamente na Reserva Natural do Rio 

Jacy-Paraná e no território indígena Uru-Eu-

-Wau-Wau. Em ambos os casos, os fazendei-

ros movimentaram gado de uma fazenda no 

interior de uma das áreas protegidas para 

uma fazenda fora dessa zona. De seguida, fo-

ram registadas movimentações separadas 

para a JBS. Noutras cinco ocasiões, a empresa 

comprou gado bovino a um fazendeiro que o 

criou ilegalmente no território indígena Uru-

-Eu-Wau-Wau e, noutras quatro, adquiriu a 

um outro com operações na Reserva Natural 

do Rio Jacy-Paraná.

Os povos indígenas de Uru-Eu-Wau-Wau e os 

moradores de Rio Ouro Preto e da Reserva 

Natural do Rio Jacy-Paraná sofreram graves 

abusos de direitos humanos, incluindo amea-

ças recorrentes e apropriação de terras, asso-

ciadas à criação de gado bovino ilegal nas suas 

terras. Em 2019, a Amnistia Internacional vi-

sitou cinco áreas protegidas na Amazónia 

brasileira: as Terras Indígenas Karipuna e 

Uru-Eu-Wau-Wau, as Reservas Extrativistas 

do Rio Ouro Preto e do Rio Jacy-Paraná (no 

estado de Rondônia), e a Terra Indígena Ma-

noki (no estado de Mato Grosso).

As chamadas reservas extrativistas são 

áreas destinadas à proteção do meio am-

biente, dos meios de vida e da cultura das 

suas populações tradicionais, recorrendo 

ao uso sustentável dos recursos naturais. 

Assim como as terras indígenas, estas áreas 

são protegidas pela legislação brasileira e 

por tratados internacionais.

Nessa altura, já foi possível concluir que as 

apropriações ilegais de terras quase sem-

pre estavam ligadas à criação de bovinos. 

Pecuaristas e grileiros (indivíduos que se 

apropriam ilegalmente das terras) seguem 

um padrão recorrente de conversão da flo-

resta tropical em áreas de pastagem. Pri-

meiro, identificam os lotes, depois, cortam 

e retiram as árvores e ateiam fogo ao local 

(geralmente, várias vezes). Por último, 

plantam capim e levam o gado.

A abertura de novas estradas e o apareci-

mento de acampamentos nas áreas prote-

gidas de floresta são alguns dos sinais de 

que esse processo foi iniciado. Nas áreas 

que foram visitadas, a Amnistia Internacio-

nal comprovou como estas atividades eram 

comuns na terra Indígena Uru-Eu-Wau-

-Wau, grande parte da qual coincide com o 

Parque Nacional de Pacaás Novos.

Moradores indígenas e tradicionais de qua-

tro destas cinco áreas protegidas contaram 

à Amnistia Internacional que as invasões 

costumam ser acompanhadas por violên-

cia, ameaças e atos de intimidação.

A cobardia de Costa
mais conveniente ilegalizar um relató-

rio da Ordem dos Médicos por falta de 

competências legais no Controlo da 

Qualidade dos serviços de Saúde!) ou 

ainda se o primeiro ministro preferir 

fazer o número artístico de dizer em 

“on” o contrário daquilo que pensa ou, 

por outras palavras, o que eleitoral-

mente dá mais jeito dizer...

Falhou-se na assistência que se deveria 

dar e morreram 18 pessoas, o que significa 

que todos cometeram crime e que devem 

ser responsabilizados por isso. Adicional-

mente, quem se tem esquecido de assumir 

as suas responsabilidades neste assunto 

como noutros relevantes para o país foi o 

Presidente da República, que nada disse 

sobre o caso, quando todos os dias tem 

intervenções para fazer ! – mas só quando 

corre bem...A que ponto chegamos! 

Pior que tudo é termos a sensação que 

em matéria de Saúde e Segurança So-

cial o País de governo socialista vai na-

vegando sem qualquer responsabilida-

de ou estratégia e ainda não se fizeram 

as contas de quantos portugueses mor-

reram a mais para além dos que morre-

ram devido à pandemia... De acordo com 

dados da DGS, entre março e julho terão 

morrido em Portugal mais umas 5.600 

pessoas do que o esperado; destas, qua-

se 4.000 por razões não atribuíveis à 

COVID-19. Não perceber o que aconte-

ceu, não fazer essa análise, isso sim, é 

cobardia! É não querer saber da realida-

de para tomar o devido rumo!

Chegamos a um ponto em que verifica-

mos que os mais idosos morrem e que a 

economia se afunda sem que isso mere-

ça devida notícia, a segurança social não 

responde e não há nenhum problema 

por isso, a oposição é uma nulidade e pa-

ra nossa miséria quem decide nem que 

ver a realidade.

Somos um país cliente e dependente, no 

fundo, um país pedinte, que deixou de 

ter ambição e que já só deseja viver dos 

fundos europeus – o país da “pipa de 

massa”! Nem o novo plano de recupera-

ção económica de “Costa Silva” vem para 

ser um guia para mudar o país, nem o po-

de ter, não fosse apresentar as mesmas 

obras de sempre e a sua discussão públi-

ca feita no mês de Agosto...

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

A
o longo deste mandato, a 
aposta na captação de no-
vas unidades industriais e 

a criação de novos postos de tra-
balho, tem sido uma constante.
O magnífico trabalho do pelouro 
das atividades económicas, per-
mitiu resolver definitivamente o 
problema da zona industrial de 
Parada – Baltar. A resolução vai 
permitir a curto prazo a criação 
de postos de trabalho em áreas 
inovadoras e diferenciadoras.
O trabalho desenvolvido permi-
tiu não só a criação de novos pos-
tos de trabalho, talvez o mais im-
portante de todo o esforço reali-
z a d o ,  m a s  a i n d a  p e r m i t i u  a 
manutenção de cerca de 1150 
postos de trabalhos que corriam o 
risco de se perderem, não fosse o 
apoio e a determinação do Muni-
c í p i o  e m  a p o i a r  a s  n o s s a s 
empresas.
Os números recentes do desem-

prego a nível nacional, motivados 
em larga escala pela pandemia do 
covid 19, vieram ainda reforçar 
este esforço municipal na capta-
ção de investimento e na manu-
tenção do potencial industrial 
existente.
A criação de cerca de 450 novos 
postos de trabalho, que espero a 
curto prazo ainda vir a ser maior, é 
apenas uma parte do reflexo do 
esforço feito por este executivo 
n a  c a p t a ç ã o  d e  n o v o s 
investimentos.
Paredes, é hoje vista de forma di-
ferente pelos investidores, não só 
no panorama industrial em que 
vemos aparecer novas oportuni-
dades, também na área comercial 
começam a aparecer novos espa-
ços que para além da atratividade 
que promovem, também criam 
e m p r e g o  e  d ã o  v i d a  a o 
Município.
Estou certo que a pandemia veio 
paralisar um pouco a dinâmica 
que vinha a ser promovida, no en-
tanto, espero que tal como os lei-
tores, assim que haja uma solu-
ção, estes investimentos reto-
mem para que o crescimento 
económico e social continue a 
bem de todos.

Apostar no emprego
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NECROLOGIA

FALECEU

CAROLINA DIAS SEABRA
Faleceu no dia 23 de agosto com 85 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua José Dias Carneiro, nº. 75, Lordelo, 
Paredes. Era casada com António Dias Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, sexta-feira, dia 29 de agosto, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

 A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARGARIDA DIAS
Faleceu no dia 12 de agosto com 91 anos.  

Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na  Rua da Madeira, nº. 104, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António de Sousa 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
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ  
DA SILVA PINTO
Faleceu no dia 15 de agosto com 73 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na  Av. dos Bombeiros Voluntários, nº. 179, Pare-
des. Era divorciada.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

FLORINDA PEREIRA 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 20 de agosto com 81 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua do Calvário, nº. 535,  

Vila Cova de Carros, Paredes. Era viúva de Joaquim Moreira 
dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sexta-feira, dia 28 de agosto, às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
MOREIRA DE BARROS
Faleceu no dia 19 de agosto com 69 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na  Av. da Telha, nº. 998, Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

LAURA FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 17 de agosto com 89 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na  Rua José Pedro, nº. 26, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de Joaquim Ferreira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
MOREIRA PINTO
Faleceu no dia 15 de agosto com 86 anos. 
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na  Rua da Estrebuela, nº. 59, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira Alves.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências

Rua Dr. José Correia, nº71  //  2º Esquerdo 

Castelões de Cepêda  //  4580 - 128

Paredes

Novas 
instalações do 

Progresso de Paredes
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PUBLICIDADE

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)
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