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D
esde longa data, o concelho de Pa-
redes atrai gente das redondezas e 
até de terras longínquas. Era, desde 

Valongo até à Régua, a única Vila que tinha 
uma estação da C.P. (Caminhos de Ferro) 
junto da sua entrada, em plena área urbana, 
o que sempre facilitou aos moradores o 
acesso rápido ao trabalho. Como tantos ou-
tros, aqui veio parar um rapazito de 14 anos, 
de nome Bernardino Barbosa, como apren-
diz de barbeiro, e por cá ficou. Natural de 
Subarrifana, Concelho de Penafiel, nasceu 
em 1924, e desde criança se habituou a fre-
quentar Paredes, acompanhando os seus 
pais nas compras em dias de feira. Assim 
criou ligação à Vila de Paredes com paixão e 
onde quis seguir uma profissão e viver. Con-
cluídos os estudos primários, resolveu se-
guir a profissão de barbeiro, e escolheu a 
barbearia da D. Gasparina, na Avenida da 
República, que conhecia porque era lá que 
lhe cortavam o cabelo. Facilmente se tor-
nou profissional, com carteira sindical e cai-

xa de Previdência, mas não tinha 
lugar como empregado, pelo que 
teve de mudar-se para a Barbearia 
Central, de José Teixeira da Silva 
(conhecido como “Fitas”). Já adul-
to enamorou-se pela cunhada do 
patrão, a qual veio a ser sua esposa, 
a D. Gracinda Moutinho, hoje com 
88 anos de idade. No início dos 
anos cinquenta do século XX resolveu fazer 
contrato de compra da barbearia. Pela loca-
lização da barbearia e pela qualidade do seu 
trabalho e profissionalismo no atendimen-
to, tinha muita clientela. Com a sua fama, 
dedicou-se também ao ensino de jovens 
aprendizes, e habilitou-se a cortar cabelo a 
meninas, dada a falta de cabeleireiros nas 
redondezas. A Barbearia Central era esti-
mada e frequentada pelos funcionários pú-
blicos e privados como favorita, e o seu do-
no merecia o respeito e admiração pelos 
Paredenses. O Sr. Bernardino tornou-se um 
grande Mestre, dando continuidade ao pas-

sado da sua muito conhecida e fre-
quentada barbearia. Homem de 
boa vontade, bom profissional, 
mantinha-se atualizado quanto à 
vida social local e nacional, condi-
ção que lhe permitia manter um 
diálogo franco no decorrer do 
atendimento, que dava prazer ou-
vir. Era um entusiasta apaixonado 

pelo futebol e, em particular, pelo União 
Sport Club de Paredes, de que foi Diretor, e 
sócio desde sempre, e pelo seu amado Bele-
nenses. Gostava de fazer parte de eventos 
para angariação de fundos para as coletivi-
dades e era dedicado à Comissão Fabriquei-
ra da Igreja. Foi um bom marido e bom pai de 
dois filhos, a D. Manuela Moutinho e o Sr. 
Jorge Moutinho, a quem se dedicou no ensi-
no de valores de família e sociais. Partiu em 
2010, já avô de quatro netos que muito o 
amavam. Deixou saudades a toda a família 
Moutinho e Silva, assim como a quem o co-
nheceu. Que descanse em paz.

Bernardino Barbosa (Barbearia Central)

POR: GASTÃO MOREIRA

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

Fisioterapia 
na demência
O envelhecimento é um processo nor-

mal e natural que nos acompanha até 

ao fim da vida. Durante a sua evolução 

existe a necessidade de constantes 

adaptações tanto a nível físico como 

mental, por forma a compensar as per-

das obtidas ao longo da vida. Estas per-

das, podem-se refletir nas nossas capa-

cidades funcionais nas nossas tarefas 

diárias, como por exemplo, perda de 

massa muscular, rigidez e desgaste ar-

ticular, diminuição da visão, da audição, 

do equilíbrio, da coordenação, apareci-

mento de doenças, mas também na in-

capacidade de perceber informação, 

por exemplo, adquiridas das notícias, 

de um livro, das conversas e no saber 

gerir emoções. Com o aumento do en-

velhecimento da população, a probabi-

lidade de demência aumenta, ou seja, 

de 3% entre os 65 e os 74 anos de idade, 

8,7% entre os 75 e os 84 anos de idade e 

47% nas idades superiores a 85 anos. 

Mas o que é a demência?

É uma diminuição parcial ou total do 

funcionamento intelectual, isto signifi-

ca que, envolve uma diminuição cogni-

tiva que afeta a memória, orientação da 

pessoa no espaço/lugar e tempo, pen-

samento abstrato, julgamento, solu-

ções dos problemas, linguagem e per-

sonalidade. Estas mudanças geram 

declínios que se refletem também na 

parte física, tais como no movimento 

do corpo, na postura corporal e na fun-

cionalidade das tarefas diárias.  

De forma a travar este envelhecimento 

disfuncional, isto é, para que os adultos 

mais velhos não fiquem completamen-

te dependentes dos seus cuidadores, 

sendo familiares ou profissionais, o 

conceito chave é a PARTICIPAÇÃO 

ATIVA dos mesmos, desenvolvendo 

assim um impacto positivo para o corpo 

e mente. A fisioterapia desempenha 

um papel muito importante e essencial 

através de terapia manual, aparelhos e 

exercícios terapêuticos, promovendo 

assim um aumento da resistência mus-

cular, força, equilíbrio, coordenação, 

reflexos, atenção e memória. O trata-

mento deve ser multidisciplinar com a 

intervenção de outros profissionais de 

saúde como nutricionista, psicólogo, 

neurologista, entre outros. Com traba-

lho contínuo, pode-se progredir para 

um processo de desenvolvimento e 

manutenção funcional do corpo e men-

te que, permita o bem-estar nas idades 

mais avançadas, tornando assim um 

E N V E L H E C I M E N TO  AT I VO  e 

SAUDÁVEL.

O 
presente editorial também 
se podia chamar “A não ve-
rificação das evidências”.

Na verdade as evidências, como a 
evidência inversa ao título escolhi-
do, são o que sustenta a normalida-
de da nossa vida e nos conferem a 
felicidade que nos faz andar para a 
frente de cabeça erguida e olhos 
não lacrimosos.
Porque o que nos dá segurança e 
tranquilidade no mundo é aquilo 
que baseia as nossas decisões e cor-
responde às nossas expectativas e 
não é mais do que as evidências que 
temos como garantidas no mundo 
n o r m a l  e  q u a s e  p e r f e i t o  q u e 
concebemos.
Quando de manhã pensamos no dia 
que vamos ter e o planificamos ve-

mos um futuro próximo traçado que 
esperamos percorrer sem grandes 
percalços.
Quando não antevemos o traçado 
do caminho diário a ultrapassar, lo-
go alguma ansiedade começa a che-
gar antes do próprio dia, e o dia já 
não nos correrá da mesma forma.
Mesmo que corra bem não é um 
sentimento de felicidade o que tere-
mos à noite quando nos deitarmos 
na cama mas o sentimento de alívio 
por afinal não ter corrido mal.
É certo que o alívio pode ser um sen-
timento próximo da felicidade de-
pendendo da perspetiva de realiza-
ção pessoal que temos.
Se apenas ambicionar sobreviver a 
mais um dia pode ser o objetivo de 
alguns; Mais um dia ser um passo 
mais no indefectível caminho de fe-
licidade que prosseguimos é o obje-
tivo de outros; Grupo em que me 
espero incluir.
Se eu hoje tivesse ido a Roma gosta-
ria de ter visto o Papa…
Mas acho que se o não visse tal não 
me desalinharia no caminho que me 

está a levar diretamente, acredito 
eu, à minha felicidade.
Mas o que me aconteceu hoje foi 
b e m  m a i s  g r a v e  n o  p l a n o  d a s 
evidências.
Fui à Mealhada, no coração da Bair-
rada, perto da hora do almoço .. e 
não comi leitão.
O Pedro, a Meta, o Virgílio, o Rocha, 
a Nova Casa, e tantas outras, ali a 
passar-me à frente dos olhos e não 
era sonho,  como ontem à noite 
quando planifiquei o dia de hoje… 
Quanto a esta não verificação da 
evidência, caro leitor, já tenho mais 
dúvida que não tenha sido um per-
calço irremediável na senda que na 
última semana me impulsionava a 
uma velodidade supersónica no ca-
minho da felicidade.
Mas, felizmente sobrevivi a isso e 
outro dia virá breve em que passarei 
na Mealhada e não deixarei passar a 
a  o p o r t u n i d a d e  d e  r e a l i z a r  a 
evidência.
Tão certo como da próxima vez que 
for a Roma, onde nunca fui, ver o 
Papa!

EDITORIAL

Ir à Mealhada e não comer leitão
Por

VASCO RIBEIRO
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A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

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

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

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

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

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

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

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

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

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

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

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

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

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

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

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

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

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

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

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

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

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

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

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

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

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

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

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

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

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

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

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

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

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

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

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

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

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

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

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

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

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

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

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

Falemos  
de Depressão 
Infantil

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



3Sexta-feira 11 de Setembro de 2020  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



4 Sexta-feira 11 de Setembro de 2020  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Morte deu à tona no rio Sousa

M
ais uma des-
carga poluen-
te, no rio Sou-

sa, sobressaltou, os habitan-
tes da zona ribeirinha do 
concelho de Paredes, que se 
mostraram bastante revol-
tados com aquilo que consi-
deram a “ausência de res-
postas”, face às sucessivas 
denúncias que fazem às 
autoridades.

As descargas são fre-
quentes, garante a popula-
ção que convive diariamen-
te com o “Sousa”. 

Alguns dos peixes mor-
tos que deram à tona da 
água foram recolhidos por 
populares e colocados na 
via publica numa exposição 
denuncia. 

Em nota dirigida às reda-
ções a câmara de Paredes 
garante que “já denunciou 
este crime ambiental às au-
toridades competentes: 
Serviço de Proteção da Na-
tureza (SEPNA) - GNR e a 
APA - Agência Portuguesa 
do Ambiente”, montando-se 
“empenhada na descoberta 
da origem da descarga cri-

minosa ocorrida na tarde de 
ontem, 3 de setembro, no 
Rio Sousa, em Paredes.

A GNR garantiu que ele-
mentos do Serviço de Prote-
ção da Natureza (SEPNA) 

“estiveram no local a fazer a 
recolha de material, amos-
tras, com o objetivo de per-

ceber que tipo de matéria 
foi depositada no Rio Sousa 
e posteriormente avançar 

investigação para apurar as 
circunstâncias”  em que 
ocorreu esta descarga.

 O Movimento Rio Sousa 
veio a terreiro exigir que se 
cumpra o Entendimento In-
termunicipal sobre o Rio 
Sousa, protocolado a 25 de 
setembro do ano passado. 
Tendo em conta a importân-
cia de medidas intermunici-
pais, o Movimento Rio Sou-
sa vai solicitar uma audiên-
c i a  à  A s s o c i a ç ã o  d e 
Municípios do Vale do Sou-
sa. O Bloco de Esquerda 
(BE) colocou uma faixa com 
a inscrição "STOP DESCAR-
GAS RIO SOUSA” na rotun-
da de Soutelo, em Lousada 
“"nas proximidades de um 
agente poluidor amplamen-
te identificado e notificado, 
mas que continua a prevari-
car", acusa o BE. Os bloquis-
tas garantem que questio-
naram governo sobre des-
c a r g a s  n o  r i o  S o u s a 
reafirmando “a extrema im-
portância da contínua fisca-
lização e controlo do licen-
ciamento de pecuárias e si-
m i l a r e s ,  e v i t a n d o  q u e 
outras situações semelhan-
tes se repitam”, pode ler-se 
em comunicado.

CRIME. Descargas são frequentes, garante a população que convive diariamente com o “Sousa”. 

Começaram as obras da piscina exterior da cidade de Paredes

A clássica 1ª pedra da 
obra, desta vez, teve a novi-
dade de no seu interior alojar 
uma cápsula do tempo com 
cópias do projeto, contrato 
de consignação, a primeira 
página de um jornal do dia, 
uma moeda, etc, para que ali 
ficasse registado sem mar-
gem para dúvidas que no dia 
4 de setembro começou a ser 
construída a piscina exterior 
de Paredes, “uma obra há 
muito desejada pela popula-
ção do concelho de Paredes", 
sublinhou o edil Alexandre 
A l m e i d a  q u e  p r e s i d i u  à 
cerimónia. 

O projeto da piscina, or-
çado em cerca de 1,4 milhões 
de euros, terá um tanque 

principal dotado de condi-
ções para a prática desporti-
va. "O que tínhamos preconi-
zado desde o início era uma 
piscina com dimensões para 

permitir competição: vai ter 
oito pistas, de forma a que se 
possa realizar também uma 
modalidade que já teve aqui 
algum significado - que é o 

duatlo - e para que se possa 
p r a t i c a r  a t é  o  t r i a t l o", 
perspetivou.

O complexo será ainda 
dotado de uma piscina mais 

pequena para as crianças, 
balneários e um bar de apoio, 
que será concessionado. Na 
área envolvente nascerá, se-
gundo Alexandre Almeida, 
um parque para desportos 
radicais. O equipamento po-
derá estar concluído em ju-
nho do próximo ano. O em-
preiteiro garante que “até 
dezembro 40% da obra esta-
rá concluída”. Em declara-

ções ao Progresso de Pare-
des, Alexandre Almeida, ne-
gou que alguma vez tivesse 
defendido a construção da 
piscina para o complexo das 
laranjeiras, por um lado, e, 
por outro, garantiu que o 
Parque da Cidade não vai fi-
car mais pequeno com a Pis-
cina porque aquele espaço 
de lazer vai crescer em am-
bos os topos.
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Quinze milhões de euros em obras  
transformam Paredes num estaleiro a céu aberto

P
aredes é, por estes 
dias, uma espécie 
de estaleiro a céu 

aberto tal é o número eleva-
do de obras a decorrer em 
simultâneo. Em curso está 
um investimento global em 
obras que ultrapassará os 15 
milhões de euros.

O presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, garante 
que a culpa da concentração 
de um grande volume de 
obras tem a ver com os atra-
sos dos processos a nível bu-
rocrático, designadamente, 
no Tribunal de Contas e da 
libertação dos Fundos comu-
nitários ao município. Recor-
de-se que por causa do caso 
OLAF/Centros Escolares, 
Paredes estava impedido de 
aceder aos fundos comunitá-
rios.  Ultrapassada a tormen-
ta, Alexandre Almeida ga-
rante que a câmara fez o tra-
balho de casa e respondeu 
afirmativamente ao desafio 
lançado pelo governo para 
que os municípios injetas-
sem dinheiro na economia 
para minimizar os efeitos da 
crise provocada pela Pande-
mia. “Esgotamos a capacida-
de de financiamento dispo-
nível para Paredes no que diz 
respeito aos fundos comuni-
tários”, refere o autarca. 

 Em marcha estão obras 
que vão custar, em números 
redondos, 15 milhões de 
euros. 

O Auditório na ex-Adega 
Cooperativa, tem o custo de 
6 milhões de euros. Nos pas-
seios a construir a câmara 
fala num investimento de 5 
milhões de euros para criar 
segurança aos transeuntes 
em diversos pontos do con-
celho. A construção do pavi-
lhão municipal terá um custo 
de 2, 6 milhões, e o estádio 
das Laranjeiras 1,4 milhões. 
Valores sem iva.

Desafiado pelo Progres-
so de Paredes a fazer um 
ponto de situação das em-
preitadas, Alexandre Almei-
da, reafirmou que 

a piscina exterior iniciada 
esta semana deve estar 
pronta em maio/junho do 

próximo ano, tal como o Au-
ditório Municipal. Relativa-
mente aos Estádio das La-
ranjeiras a primeira fase de 
demolição “está concluída e 
será aberto o concurso pú-
blico para a 2ª fase que deve-
rá arrancar ainda este ano”.

Em Lordelo, está a decor-
rer a requalificação das ruas 
d e  S a n t a  M a r t a  e  d a 
Abroeira.

O Parque de Estaciona-
mento junto à Estação da 
CP, em Paredes, “fica con-
cluído este ano”. Em con-

curso público encontra-se o 
Auditório Municipal (ex-A-
dega) cuja empreitada “de-
verá iniciar-se ainda no fi-
nal deste ano ou no início 
do próximo ano como tam-
bém a requalificação da es-
trada entre as ruas de Ter-

r o n h a s  e  B u s t e l o ”  e m 
Recarei.

Em fase de conclusão es-
tão:  a rotunda junto à feira; 
os balneários da Cidade Des-
portivo; a Casa Mortuária 
em Recarei; e as Escolas de 
Rebordosa e Lordelo. Já ter-
minaram, também, as em-
preitadas dos loteamentos 
em Cête e na Sobreira, cujas 
obras eram uma obrigatorie-
dade assumida pelo anterior 
executivo no processo nego-
cial dos terrenos onde foram 
construídos os Centros 
Escolares.

Alexandre Almeida assu-
me, por outro lado, que “irá 
arrancar a construção da ro-
tunda perto das escolas de 
Paredes, e a requalificação 
rua [praça] localizada entre o 
Tribunal de Paredes e o Par-
que José Guilherme”. Esta 
última, aliás, já arrancou. 

Serão construídos pas-
seios e entre a rotunda das 
Finanças e a rotunda da Ca-
deira e entre a rotunda das 
finanças e a de Mouriz (Inter-
maché). No próximo dia 27 
de setembro será inaugura-
da a cobertura no Pavilhão 
d o  P o l i d e s p o r t i v o  d e 
Astromil.

Em Rebordosa, “está em 
fase de conclusão”, o bar do 
parque e a estrada entre o 
Centro Escolar e a Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro 
da Costa. “Para breve” será 
agendada a inauguração do 
“Sintético” de Baltar.

A empreitada de constru-
ção do Parque Urbano de 
Cête “termina na próxima 
semana” e a inauguração “es-
tá dependente da confirma-
ção da presença de um mem-
bro do governo”.

Por fim, em Gandra “vai 
nascer um espaço de lazer 
onde se realizava o arraial”, 
conclui o autarca.
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Projeto CLDS 4G "Paredes Integra" 
com 700 mil euros para combater pobreza

D
ecorreu no dia 1 
de setembro, a 
apresentação do 

Plano de Ação do “Paredes 
Integra” inserido na quarta 
edição do Contrato Local de 
Desenvolvimento Social 
(CLDS) que ocorreu na Casa 
da Cultura de Paredes

Este projeto tem como 
objetivo primordial comba-
ter a exclusão social, através 
de uma intervenção de pro-
ximidade realizada com os 
diferentes parceiros locais e 
utilizando também os recur-
sos locais disponíveis para 
promover a inclusão de gru-
pos populacionais identifica-
dos com maiores níveis de 
fragilidade social. O CLDS - 
Quarta Geração “Paredes 
Integra”, tem uma dotação 
financeira de cerca de 700 
mil euros, é promovido pela 
Câmara Municipal de Pare-
des e tem como entidade 
parceira para a execução lo-
cal a Associação para o De-
senvolvimento Integral de 
Lordelo (ADIL). O presidente 
da câmara, Alexandre Almei-
da, realçou a importância do 
projeto no concelho, uma 
vez que são evidentes os 
problemas financeiros e na 
altura da pandemia do co-
vid-19 “o projeto já era espe-
rado há algum tempo”, disse.

O projeto tem dois eixos, 
sendo que o primeiro envol-

ve o “Emprego, qualificação 
e formação” das pessoas pa-
ra ajudar a população que fi-
ca sem trabalho a conseguir 
arranjar um novo trabalho.

O segundo eixo relacio-
na-se com a “intervenção fa-
miliar e parental, preventiva 
da pobreza infantil” susten-
tado no apoio às famílias que 
perderam durante o lay-off 
rendimentos, mas também 
ajudar as pessoas inseridas 
na “pobreza envergonhada”. 

O terceiro Eixo – Promoção 
do Envelhecimento ativo e 
apoio à população idosa, fi-
cou de fora do 4G “Paredes 
Integra” (a competência é 
desenvolvida pelas IPSS’s).

O “Paredes Integra", tem 
quatro objetivos fundamen-
tais que passam por: aumen-
tar o nível de coesão social 
do Concelho de Paredes; fo-
car a sua intervenção nos 
grupos populacionais com 
maiores fragilidades sociais; 

reunir esforços entre o setor 
público e privado na divulga-
ção e execução do projeto; 
fortalecer a ligação entre as 
ações a desenvolver e os di-
ferentes instrumentos mu-
nicipais de planeamento 
existentes. Para a concreti-
zação desses objetivos, pre-
vê - s e  a  exe c u ç ã o  d e  1 0 
Ações com atividades de na-
tureza diversa, que constam 
de um Plano de Ação aprova-
do em sede do Conselho Lo-

cal de Ação Social de Pare-
des. O “Paredes Integra”, 
coordenado por Glória Sal-
gado, teve início dia 1 de se-
tembro de 2020, com uma 
equipa multidisciplinar, 
constituída por uma coorde-
nadora técnica, uma psicólo-
ga, uma economista, uma as-
sistente social e uma educa-
dora social, que estará no 
terreno durante 36 meses. A 
ADIL será a associação que 
irá implementar o projeto, 

tal como aconteceu nas três 
edições anteriores e o presi-
dente da associação, Hélder 
Oliveira salienta que “a Câ-
mara e a ADIL têm um bom 
funcionamento e uma boa 
parceria” e que “o projeto 
tem tudo para correr bem”. 

Glória Salgado, a respon-
sável pelo projeto, garantiu 
que “vão existir pessoas no 
terreno para sinalizar [des-
c o b r i r ]  “ o n d e  e x i s t e 
pobreza”.

AÇÃO SOCIAL. O “Paredes Integra”, coordenado por Glória Salgado, teve início dia 1 de setembro de 2020, com uma equipa multi-
disciplinar que estará no terreno durante 36 meses.
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Atenção às “beatas”

D
esde o dia 4 de 
setembro, que é 
proibido o des-

carte em espaço público de 
pontas de cigarros, charu-
tos ou outros cigarros con-
tendo produtos de tabaco.

As pontas de cigarros, 
charutos ou outros cigar-
ros contendo produtos de 
tabaco são equiparadas a 
resíduos sólidos urbanos e, 
por isso, não devem ser ati-
rados para as nossas ruas, 
praias, jardins...

Os estabelecimentos 
c o m e r c i a i s ,  d e s i g n a d a -
mente, de restauração e 
bebidas, os estabelecimen-
tos onde decorram ativida-
des lúdicas e todos os edifí-
cios onde é proibido fumar 
devem dispor de cinzeiros 
e de equipamentos pró-

prios para a deposição dos 
resíduos indiferenciados e 

seletivos produzidos pelos 
seus clientes, nomeada-

mente recetáculos com 
tampas basculantes ou ou-

tros dispositivos que impe-
çam o espalhamento de 

resíduos em espaço públi-
co. É também obrigatória a 
colocação de cinzeiros jun-
to das plataformas de em-
barque, nas zonas onde é 
permitido fumar, nas para-
gens dos transportes pú-
blicos e nos edifícios desti-
nados a ocupação não ha-
bitacional, 
nomeadamente, serviços, 
instituições de ensino su-
perior, atividade hoteleira 
e alojamento local.

A Guarda Nacional Re-
publicana, em nota envia-
da às redações, diz preten-
der sensibilizar os consu-
m i d o r e s  p a ra  o  d e s t i n o 
responsável dos resíduos 
de tabaco, nomeadamente, 
pontas de cigarros, charu-
tos ou outros cigarros e 
para o impacto ambiental 
da sua deposição no meio 
ambiente, no meio mari-
nho e na rede de esgotos.

AMBIENTE. Sabia que em Portugal, estima-se que sejam atiradas para o chão cerca de sete mil beatas a cada minuto?

PUB
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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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Foram cerca de três meses de ensino à distância, com todas as adaptações possí-
veis a uma nova realidade que nos entrou em casa sem ser convidada, mas todos 
sobrevivemos, pais, professores e alunos.
Agora é tempo de ver as nossas crianças e jovens cheios de entusiasmo pelo regres-
so, a fazer a lista de material, a preparar as mochilas, e ao mesmo tempo ansiosas, 
pois ainda há tantas dúvidas de como vai ser estudar em tempos de pandemia…
A abertura do ano escolar está prevista entre os dias 14 a 17 de Setembro para os 
estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e secundário, sendo que 
não há volta a dar e as aulas presenciais são a prioridade.
Segundo dados do Governo, o calendário escolar prevê mais aulas, e menos férias, 
até os intervalos entre aulas vão ser reduzidos.
Para que os estabelecimentos de ensino funcionem em segurança será obrigatório 
o uso de máscara para todas as pessoas que entrem na escola, professores, alunos, 
auxiliares…
Sendo que, em alguns estabelecimentos já saiu a informação de que serão forneci-
das 3 (três) máscaras sociais reutilizáveis, por período, para cada aluno! Informa-
ção que não deixa ninguém descansado, porquanto se pensa, quantas máscaras 
virão por higienizar de dia para dia, e a insuficiência que representa este número 
por período, quando se quer evitar a propagação de uma doença tão facilmente 
transmissível?!
Parece que mais uma vez, serão os pais a ter de investir para proteger os seus filhos, 
adquirindo um maior número de máscaras, de forma a garantir uma adequada uti-
lização das mesmas para proteção dos seus e dos demais.
A par das máscaras, as escolas garantirão solução à base de álcool à entrada dos 
recintos onde decorrerão as aulas, para garantir a frequente higienização das mãos 
por parte de todos.
No entanto, em estabelecimentos, em que já era tão frequente a falta de papel hi-
giénico nas casas de banho, sacos de lixo nas salas, onde era pela boa vontade dos 
pais, que eram repostos estes bens, aperta o coração pensar se, as soluções de ál-
cool gel, serão suficientes para garantir a regular higienização de todos os que fre-
quentam os estabelecimentos de ensino.
Outra das instruções do Governo é que as aulas decorram em espaços amplos, de 
modo a não comprometer a segurança dos alunos, que as janelas se mantenham 
abertas, tal como as portas, para garantir a circulação de ar.
Mais, há instruções para que as turmas se mantenham sempre na mesma sala, e os 
alunos terem lugares fixos, sendo que quanto às horas de almoço as mesmas de-
vem ser desfasadas.
Neste aspeto, a polémica está no facto de as turmas não terem reduzido o número 
de alunos, e as salas para se lecionar tem um tamanho em que não é possível man-
ter-se um aluno por carteira, que seria a solução ideal, e como isso não é possível, 
não se vai garantir a distância de segurança de 1 metro, 1,5 metro e meio, 2 metros, 
que é o recomendado entre alunos.
Outra questão, prende-se com as atividades desportivas, já que as escolas recebe-
ram orientações para que sejam planificadas as aulas de educação física, devido à 
implicação do contacto físico. Sendo que estão a sair orientações de agrupamentos 
em que as aulas decorrerão na normalidade possível, mas os alunos não poderão 
tomar banho nos balneários…. Ora, só se espera que haja o cuidado de tais aulas 
decorrerem nos finais dos tempos letivos, de modo a que possam tomar o necessá-
rio banho em suas casas, caso contrário será desastroso! 
É certo, não vamos iniciar um ano letivo de forma normal, mas a maioria dos alunos 
anseia que esse ano letivo comece, há o entusiasmo para reencontrar amigos e 
professores, para as conversas e jogos nos intervalos...
Os pais por sua vez, carregam consigo o medo, porque receiam justificadamente, 
que os mecanismos de proteção previstos, não sejam suficientes para garantir as 
condições de higiene e segurança nos estabelecimentos de ensino, temendo que 
qualquer falha possa aumentar o risco de transmissão da doença covid-19 no am-
biente escolar. 
Porém, não podemos esquecer que o convívio é essencial, e o viver em sociedade 
também, e mesmo que os sorrisos estejam escondidos por trás de uma máscara, é 
importante voltar, e rezar e ter fé para que tudo corra pelo melhor!

O Quebra -Cabeças  
do Regresso às Aulas…

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

A previsibilidade evidente de novo surto da Covid 19 para o próximo Outono/
Inverno, agravada com a estirpe do Sars- Cov-2,  o virus da gripe que não foi 
debelado no ano 2019, acelerou a criação de condições, para se recidivar e mul-
tiplicar em forma de Pandemia com o aumento de  múltiplos novos casos .
O grau de gravidade foi, como sempre tem sido, o atingimento dos mais vulne-
ráveis, dos mais desprotegidos de defesas imunológicas, dos doentes crónicos  
com idades mais avançadas, mas a imprevisibilidade nestes surtos vem ao de 
cima, e  segundo o jornal inglês”The Guardian” que em Portugal entre 1 de Ju-
nho e 1 de Setembro as faixas etárias dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39  anos 
foram as que mensalmente apresentaram maior número de infeções. Entre 
Junho e Julho a primeira contabilizou 1871 novos casos e a segunda 1836, nú-
meros  bastante maiores do que os verificados nas idades mais avançadas.
Nestes dois meses, entre os 70 e 79 anos verificaram-se mais 443 casos e a 
partir dos 80 anos foram contabilizados 741. Entre Abril e Maio o aumento de 
novas infeções na população idosa foi de 1394 e 3032 respetivamente.
Sabemos que o número de mortes por Covid 19 em Portugal é muito baixo, 
comparado com outros países. Há múltiplas razões para esta diminuição, co-
meçando pelo mérito dos sistemas de resposta ao doente crítico.
Em Portugal não houve rutura do sistema hospitalar comparativamente com 
outros países como a Itália e a vizinha Espanha, aqui houve capacidade de res-
posta, em que as  equipas lideradas por Médicos “Intensivistas “conseguiram  
resultados mais bem sucedidos. Nos últimos dois meses, houve um pendor etá-
rio de pessoas mais jovens, com a doença, o que também interfere nos óbitos.
Sabemos ainda que no nosso país  se faz uma boa quantidade de testes, tendo 
como efeito colateral a diminuição da letalidade dos casos, pois aumenta o de-
nominador sobre o qual é calculada.O tratamento à base de antivíricos, nomea-
damente o “Remdesivir”tem tido boa repercussão, no combate à infeção pro-
vocada pelo Sars- Cov-2, o tal vírus, que em 2019 provocou epidemia em alguns 
países e que multiplica as infeções juntamente com o Covid 19.Assim,  enquan-
to se espera pelas vacinas milagrosas, temos de assegurar um regresso seguro  
das nossas crianças à escola, porque são preocupantes os dados para o Inverno, 
que se aproxima . A testagem massiva, a identificação imediata de contactos, o 
isolamento efetivo de todos, sempre no âmbito do não confinamento, em todos 
os setores da sociedade.Os cuidados aos doentes não Covid,  devem ser asse-
gurados, o que não aconteceu nos primeiros seis meses da Pandemia. Os erros 
do passado recente têm de ser melhorados porque vem aí piores dias, com as 
respetivas consequências na Economia, no desemprego, nas empresas que já 
encerraram e outras que vão encerrar, no turismo que, na época alta do Verão 
teve  “a torneira dos ingleses aberta”N enquanto não houver quarentena para 
esses turistas”, provavelmente por pouco tempo, porque os casos de Covid au-
mentando ,aumentam progressivamente o grau de dificuldades principalmen-
te para os mais necessitados.

Novos contágios, novas pandemias

CAMILO MOTA
MÉDICO

PUB
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Estamos de volta 
e com energia renovada!

PAREDES
DESIGN HOTEL

Já abriu o restaurante  
com serviço de Menu Executivo

Aos Sábados ao jantar 
 e aos Domingos ao almoço  

estamos com o Serviço Buffet

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

(Pedimos a todos os clientes 

que façam, antecipadamente, a sua reserva)

PUB

António Orlando  | texto

Verbas até 94 milhões de euros  
para reposição da oferta de transportes 

A
s Áreas Metro-
politanas (AM) e 
as Comunidades 

Intermunicipais (CIM) po-
dem dispor de verbas do 
Fundo Ambiental, até 94 mi-
lhões de euros, para repor a 
oferta de transportes públi-
cos. A medida consta de um 
despacho publicado no Diá-
rio da República.

As dotações fixadas vão 
ser transferidas pelo Fundo 
Ambiental para as AM e as 
CIM de acordo com um pla-
no de faseamento. Até 15 
dias após a publicação do 
despacho “são transferidos 
15.400.000 euros para a 
AM do Porto e 46.000.000 
euros para a AM de Lisboa, 
correspondendo à estimati-

va de necessidades de finan-
ciamento para os meses de 
junho a setembro”, e para as 
21 CIM “são transferidos 
50% dos valores previstos”.

Entre as 21 CIM, o Tâme-
ga e Sousa, com 455.133 
e u r o s ,  é  l o g o  a  s e g u i r  a 
Coimbra aquela que tem 
mais verbas disponíveis.

As AM e as CIM têm, até 
15 de outubro deste ano, de 
entregar o Relatório de Ava-
liação das Necessidades de 
Financiamento, e está pre-

vista a transferência de ver-
ba até 30 de outubro deste 
ano, revela o despacho. “A 
definição e implementação 
das ações a realizar são da 

competência das respetivas 
autoridades de transpor-
tes”, refere o diploma, indi-
cando que compete a estas 
agregações de municípios 
proceder à repartição das 
dotações pelas autoridades 
de transporte existentes no 
seu espaço territorial.

A atribuição das verbas 
previstas está sujeita à su-
pervisão e fiscalização por 
parte da Autoridade da 
Mobilidade e dos Trans-
portes (AMT) e, até 15 de 
fevereiro de 2021, as AM e 
CIM têm de remeter ao 
Fundo Ambiental o relató-
rio de execução das verbas 
atribuídas, “o qual deverá 
conter, no mínimo, a identi-
ficação das medidas imple-
mentadas e dos montantes 
d e s p e n d i d o s  n e s s a s 
medidas”.

MOBILIDADE. Área Metropolitanas e as CIM têm, até 15 de outubro deste ano, de entregar o Relatório de Avaliação das 
Necessidades de Financiamento. Transferência de verba está prevista até 30 de outubro.
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Empresa de Construção Civil com 
sede em Paredes está a

RECRUTAR
• CARPINTEIROS DE COFRAGEM  

• FERRAGEIROS

• PEDREIROS  

• TROLHAS

Trabalhos na zona 

de Paredes com transporte

Telm.: 919 706 648

António Orlando  | texto

Rota do Românico apresenta  
programa e concurso escolares

A 
Rota do Româ-
nico já tem dis-
p o n í ve l  o  p r o -

grama de atividades peda-
gógicas para o novo ano 
letivo de 2020-21. Inclui 
17 propostas, de diferen-
tes tipologias, como visi-
tas, oficinas, apresenta-
ções, horas do conto e ca-
minhadas, destinadas aos 
diversos graus de ensino, 
d o  p r é - e s c o l a r  a o 
universitário.

As atividades poderão 
ser realizadas nas escolas, 
nos monumentos e centros 
de interpretação da Rota do 

Românico e até no formato 
virtual. Para as interrupções 

letivas do Natal, Carnaval, 
Páscoa e Verão, estão pre-

vistos programas especiais. 
As atividades são gratuitas, 

durante os períodos letivos, 
para os estabelecimentos 
de ensino público localiza-
dos nos 12 concelhos abran-
g i d o s  p e l a  R o t a  d o 
Românico.

Neste ano letivo vai de-
correr igualmente a segun-
da edição do concurso es-
colar “Tradições Populares 
na Rota do Românico”, que 
premiará os três melhores 
trabalhos em cada uma das 
seguintes categorias, por 
nível de escolaridade: Ilus-
tração (pré-escolar e 1.º ci-
clo), Criação literária (2.º e 
3.º ciclos) e Fotografia (se-
cundário).  As inscrições 
estão abertas até ao dia 31 
de março de 2022.

A Rota do Românico é um 
projeto turístico-cultural 
que reúne, atualmente, 58 
monumentos, distribuídos 
por 12 municípios dos vales 
do Sousa, Douro e Tâmega 
(Amarante, Baião, Castelo 
de Paiva, Celorico de Basto, 
Cinfães, Felgueiras, Lousa-
da, Marco de Canaveses, 
Paços de Ferreira, Paredes, 
Penafiel e Resende), no Nor-
te de Portugal.

As principais áreas de in-
tervenção da Rota do Româ-
nico abrangem a investiga-
ção científica, a conserva-
ç ã o  d o  p a t r i m ó n i o ,  a 
dinamização cultural, a edu-
cação patrimonial e a pro-
moção turística.

PATRIMÓNIO. As atividades são gratuitas, durante os períodos letivos, para os estabelecimentos de ensino público localizados 
nos 12 concelhos abrangidos pela Rota do Românico

CHTS tem autorização da  
tutela para contratar 18 médicos

Na sequência da abertura 
de concurso para contrata-
ção de pessoal médico, publi-
cado em Diário da República, 
ao Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) foram 
atribuídas vagas para con-
tratar 18 médicos de dife-
rentes especialidades.

O CHTS, que integra o 
Hospital Padre Américo, 
em Penafiel, e o Hospital 
São Gonçalo, em Amarante, 
recebe assim vagas para as 

especialidades de Aneste-
siologia (2), Infeciologia (1), 
Endocrinologia (2), Gineco-
logia/Obstetrícia (1), Medi-
cina Física e de Reabilita-
ção (1), Medicina Interna 
(3), Nefrologia (1), Neuro-
logia (1), Patologia Clínica 
(1), Pediatria (2), Psiquia-
tria (1), Pedopsiquiatria (1) 
e Radiologia (1).

Com a contratação de 
mais 18 médicos, “dá-se a 
continuidade do que vem su-

cedendo ao longo dos anos e, 
mais uma vez, o CHTS vai ver 
fortalecida a sua capacida-
de” de prestar assistência 
aos 520.000 habitantes, dis-
tribuídos por 12 concelhos, 
em quatro distritos.

“Ainda subsistem algu-
mas carências, mas o cami-
nho de reforço consistente 
ao longo dos anos torna o 
CHTS cada vez mais capaz de 
cumprir a sua missão”, garan-
te fonte hospitalar.
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Ordem dos médicos  
chumbou abertura de curso 
de medicina na CESPU

A 
Universidade Ca-
tólica vai lecionar 
o primeiro curso 

de medicina no ensino priva-
do. A decisão foi comunicada 
à Católica no dia 1 de setem-
bro pela Agência de Avalia-
ção e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES). 

A CESPU e a Universida-
de Fernando Pessoa tam-
bém tinham apresentado 
projeto, mas Ordem dos Mé-
dicos deu pareceres negati-
vos: apesar de não serem 
vinculativos, eram o único 
elemento para a agência to-
mar uma decisão. Em decla-
rações ao jornal Expresso, 
Alberto Amaral, presidente 
da agência, disse que "como 
as deliberações podem ainda 
ser contestadas", não é pos-
sível para já adiantar mais 
detalhes sobre as decisões.

Em julho de 2019, o primei-
ro-ministro António Costa 

criticou certas ordens profis-
sionais, em especial a dos mé-
dicos, e respetivos poderes 
regulatórios, por tentarem 
restringir a concorrência, ig-
norando a necessidade de res-
ponder às carências do país.

A cooperativa de ensino 
CESPU tenta obter o curso 
desde 2004. O pedido da 

CESPU apontava para 60 va-
gas iniciais no novo Mestra-
do Integrado. Os centros 
hospitalares do Tâmega e 
Sousa e de Trás-os-Montes 
(Vila Real), além de outros 
hospitais privados, assegu-
rariam a formação clínica.

Numa das propostas de 
candidatura da CESPU fala-

va-se em curso, de quatro 
anos, que só receberia alunos 
que tivessem uma licenciatu-
ra em Ciências Biomédicas ou 
equivalente, cuja formação 
ao longo dos três anos de cur-
so é muito semelhante aos 
anos iniciais de Medicina. Na 
prática, seria assim um curso 
de 7 anos. Refira-se que a li-

cenciatura em Ciências Bio-
médicas pode ser tirada em 
qualquer instituição, mas só 
será reconhecida se tiver um 
plano de estudos equivalente 
à que já funciona no Instituto 
Universitário da CESPU, em 
Gandra. Porém, apesar des-
tes argumentos todos a pro-
posta da CESPU não terá con-
vencido a Ordem dos Médi-
cos que lhe deu parecer 
negativo. Idêntica sorte teve 
a “Fernando Pessoa”. 

O curso da Católica será 
lecionado em Sintra.  Refira-se 

que em dezembro de 2019, a 
A3ES reprovou um primeiro 
pedido de acreditação da Uni-
versidade Católica para a cria-
ção do curso. Na base da deci-
são estiveram dois pareceres 
negativos recebidos: da co-
missão de avaliação de peritos 
nomeada pela agência, e tam-
bém da Ordem dos Médicos. 
A Católica criticou a decisão, 
apresentou recurso e entre-
gou uma nova proposta de 
acreditação. A nova decisão, 
agora anunciada, deveria ter 
sido conhecida em junho.

DECISÃO. Decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior foi 
confirmada pela reitora da Universidade Católica ao Expresso. Será a primeira ins-
tituição privada com o curso em Portugal.

PUB

CESPU tem novo reitor
José Alberto é professor 

catedrático da Universida-
de do Porto e professor 
com agregação do Instituto 
Politécnico de Saúde do 
Norte.

O novo reitor é licenciado 
em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universida-
de do Porto, doutorado em 

Biologia do Desporto pela 
Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto e tem 
experiência de ensino nacio-
nal e internacional.

A CESPU faz ainda saber 
que o curso de mestrado in-
tegrado em Medicina Veteri-
nária foi acreditado e vai ser 
lecionado na Cooperativa de 

Ensino Superior Politécnico 
Universitário. 

Vereador da Educação 
visitou formação 
O vereador da Educação 

da Câmara Municipal de Pa-
redes, Paulo Silva. esteve 
presente no último dia de 
formação de "Ambiente, Se-

gurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho" que aconteceu na 
CESPU no contexto de pan-
demia de covid-19.

A formação foi ministra-
da por formadores da CES-
PU, tendo no total 50 partici-
pantes de forma gratuita que 
teve a parceria do Município 
de Paredes e a CESPU com o 

objetivo de promover a ca-
pacitação de assistentes 
operacionais nos estabeleci-
mentos de ensino com o in-
tuito de preparar a reabertu-
ra dos espaços escolares nos 
tempos de pandemia.

O Município de Paredes 
salienta ainda que os prin-
cipais conteúdos leciona-

dos foram "a correta utili-
zação dos equipamentos de 
proteção individual, limpe-
za e desinfeção dos espaços 
e superfícies, prevenção da 
contaminação e transmis-
são, normas de higiene e 
cumprimento dos planos de 
contingência e orientações 
oficiais". 
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“As escolas estão higienizadas. As pessoas é  que terão que ter  
cuidados e atenção nos seus comportament  os”

As escolas estão a reor-
ganizar os espaços comuns e 
adotar as medidas de pre-
venção e proteção à co-
vid-19 para a abertura do 
novo ano escolar. Diretores 
e encarregados de educação 
dizem-se tranquilos. Mas 
são mais de 5 mil escolas no 
p a í s  e  c o m  r e a l i d a d e s 
diferentes.

Em Paredes, nos jardins 
de infância e 1º Ciclo do En-
sino Básico  são 3.123 os alu-
nos e nos restantes ciclos de 
ensino são o dobro que estão 
prestes a voltar ao banco da 
escola para iniciarem um no-
vo ano escolar. 

Até 17 de setembro to-
das as escolas têm de abrir 
p o r t a s  p a ra  o  n ovo  a n o 
letivo.  

Depois de um 2º período 
letivo em ensino à distância e 
a escassos dias do regressa à 
sala de aulas, O Progresso de 
Paredes foi ao encontro do 
vereador com o pelouro da 
educação na câmara munici-
pal.Uma das coisas que fica-
mos a saber é que, por exem-
plo, a autarquia tem uma 
previsão de despesa no novo 
ano escolar de 5.793.250, 00 
euros. O montante até pode 
ser superior. Também aqui a 
pandemia de covid-19 pode 
inflacionar ainda mais a des-
pesa escolar.  

Estamos à porta do novo 
ano escolar está tudo pre-
parado para que os alunos 
de Paredes regressem à es-
cola depois de um final de 
ano muito atípico que ocor-
r e u  n o  ú l t i m o  p e r í o d o 
escolar…?

Mediante as orienta-
ções que existem neste mo-
mento da Direção Geral de 
Saúde (DGS), podemos afir-
mar que sim, o que não sig-
nifica que não possam sair 
novas orientações e se tal 
acontecer, como fizemos 
até agora, rapidamente te-
remos que nos adaptar. 

A i n d a  h á  d ú v i d a s  n o 
planeamento?

Neste momento há ainda 
algumas dúvidas em relação 
a algumas matérias, nomea-
damente na questão dos 
transportes. 

A situação está devida-
mente organizada, o que 
existe neste momento na le-
gislação é que apenas dois 
terços da ocupação normal 
do autocarro pode ser ocu-
pada. É um trabalho feito pe-
las direções de agrupamen-
tos, sendo que algumas delas 
optaram por horários dife-
rentes que resultou num au-
mento das idas e das vindas 
dos autocarros sem prejudi-
car os trabalhadores profis-
sionais. Na CP não se conse-
gue alterar, mas as escolas 
conseguiram fazer horários 
que não prejudicassem os 
alunos, sendo que poderá ser 
alterado alguma coisa aí é o 
Conselho Metropolitano 
quem rege o assunto. 

Esta nova realidade im-
pôs reforço de carreiras?

Vai implicar um reforço 
de horários em que cada 
autocarro vai fazer dois cir-

cuitos. Não é fácil pois cada 
empresa não tem autocar-
ros nem motoristas em nú-
mero suficiente para au-
mentar a oferta como seria 
o ideal. Como é obvio, num 
clima de incerteza como es-
te, as empresas não vão ar-
riscar fazer investimentos 
avultados. Com a adapta-
ção dos horários foi possí-
vel suprimir essa falta de 
autocarros. As escolas vão 
ter horários diferentes de 
entradas para facilitar o 
transporte.

Como é que vai ser feita a 
p r o t e ç ã o  i n d i v i d u a l  à 
covid-19?

Isso está tudo a ser feito. 
O material está a chegar às 
escolas. Tem sido feito todo 
um conjunto de reuniões ao 
longo do período de inter-
rupção letiva quer com os 
d i r e t o r e s ,  e m p r e s a s  d e 
transporte. Houve reuniões 
em separado e em conjunto. 
Há, portanto, aqui um traba-
lho de equipa com as dire-
ções dos Agrupamentos pa-
ra perceber quais são as res-
p o n s a b i l i d a d e s  d o 
ministério e as nossas. 

… e  c o m  a s  j u n t a s  d e 
freguesia?

Também. As juntas já ti-
nham uma obrigação normal 
que se prende com a questão 
do material de equipamento 
da higienização dos espaços 
[higienização normal e não a 
questão da covid-19]. Temos 
falado com as juntas de fre-
guesia para terem cuidado 
redobrado para que essa hi-
gienização seja feita como 
deve ser. Os senhores presi-
dentes de junta estão sensí-
veis e a colaborar. Estão a ser 
entregues equipamentos de 
p r o t e ç ã o  q u e  e s t ã o  n a 
legislação…

Como vai ser feita a aco-
modação dos alunos na sala 
de aula nas escolas do 1º ci-
clo do ensino básico e jar-
dins de infância que estão 
sob tutela da autarquia?

Essa parte é da responsa-
bilidade das direções de 
Agrupamentos, portanto 
toda a gestão pedagógica 
tem a ver com o Agrupamen-
to. As escolas foram direcio-
nadas para receber um de-
terminado número de alu-
nos e não existem espaços 

para colocar os alunos [de 
acordo com o que seria dese-
jável de modo a respeitar o 
distanciamento social], sen-
do um problema nacional.

Vivemos um momento 
de incerteza, sendo certo 
que os últimos indicadores 
não são animadores, há um 
ligeiro aumento de casos de 
infetados ao mesmo tempo 
que nos aproximamos da 
época da gripe sazonal. A 
câmara está preparada pa-
ra, eventualmente, um ce-
nário de regresso às aulas a 
partir de casa?

Fomos dos primeiros mu-
nicípios a investir em equi-
pamentos informáticos pa-
ra os alunos terem compu-
tadores e internet em casa e 
o equipamento está cá. Te-
mos todas as condições para 
manter esse apoio, e as es-
colas estão preparadas para 
isso, sendo que nenhuma 
família ficou sem equipa-
mento e identificamos os 
alunos que uti l izaram o 
computador para receber o 
mesmo computador e não 
apagamos os dados. Proce-
demos a limpeza do disco a 

alunos do 12 ano. Houve um 
bom trabalho feito por nós e 
pelos agrupamentos que 
ajuda os alunos caso preci-
s e m  n o v a m e n t e  d o 
equipamento. 

…e nas situações que 
possam surgir, pontualmen-
te, nas escolas? Por exem-
plo, um aluno ou um profes-
sor ou um auxiliar que teste 
positivo, como é que a esco-
la/município de paredes vai 
lidar com essa situação?

Os Agrupamentos e nós, 
Autarquia, temos pouca au-
tonomia.  Quem toma as 
medidas é a DGS. Essas de-
cisões são da competência 
da Direção Geral da Saúde. 
A nós compete-nos cumprir 
as orientações da DGS. Es-
tamos preparados para fa-
zer a higienização e trazer 
equipamentos que sejam 
necessários. Tal como acon-
teceu no passado, quando 
algumas associações e em-
presas tiveram dificulda-
des, a câmara está aqui para 
ajudar. Não é a Câmara nem 
o Agrupamento que deter-
m i n a  o  f e c h o  d e  u m a 
escola.

O serviço de refeições 
mantém-se?

Sim, mantém-se embora 
com muitas adaptações. Os 
horários dos intervalos e re-
feições serão desfasados. 
Para já as escolas optaram 
por isso e avaliamos perma-
nentemente. Este ano é um 
ano atípico em que uma se-
mana pode funcionar de 
uma maneira e depois a me-
dida pode ser mudada ou 
ajustada em função das no-
vas normas que possam 
surgir. 

As refeições passam a ser 
parcelares, portanto…

Sim. Os alunos não almo-
çam todos à mesma hora. 
Deixa de haver dois momen-
tos de refeições para passar 
a quatro momentos. A reali-
dade pode ser diferente de 
escola para escola. 

ENTREVISTA. Alerta Paulo Silva, vereador com o Pelouro da Educação.
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“As escolas estão higienizadas. As pessoas é  que terão que ter  
cuidados e atenção nos seus comportament  os”

A temperatura dos alu-
n o s  v a i  s e  c o n t r o l a d a 
diariamente?

S i m ,  c u m p r i n d o  a s 
orientações. Existirá uma 
pessoa a fazer a medida da 
temperatura, as famílias 
são aconselhadas a fazer o 
teste caso o aluno apresen-
te sintomas, e que não le-
vem para a escola algum 
caso que seja suspeito. 

O vereador Paulo Silva 
é, também, encarregado 
de educação. Sente-se 
confortável ao deixar ir o 
seu educando para a esco-
la em tempo de covid-19?

Eu acho que é importan-
te as pessoas entenderem 
que os nossos comporta-
mentos são um problema. 
Dentro das escolas existi-
rão medidas rigorosas para 
controlar as vagas de even-
tuais contaminações. As 
pessoas, no dia a dia, é que 
terão que ter cuidados e 
atenção nos seus compor-
tamentos. As escolas estão 
livres, estão higienizadas, 
de qualquer vírus. Mas um 

de nós poderá levar o vírus 
da covid-19 para dentro da 
escola. 

De que vale a pena an-
dar de máscara na escola, 
se por exemplo, eu vou no 
carro sem máscara levar a 
minha filha e uma colega à 
escola? Temos que ser res-
ponsáveis e cuidadosos.  

Neste arranque de ano 
escolar há obras em esta-
belecimentos de ensino. 
Também nesse nível será 
um ano atípico …

As obras estão num es-
tado adiantado, mas não 
concluídas. Não existe con-
tacto entre os trabalhado-
res das empresas e os alu-
nos. Os constrangimentos 
que possam existir não de-
verão ultrapassar o início 
de outubro. Alunos vão já 
utilizar novas salas. Em Re-
bordosa a cantina ainda 
não está pronta, mas os alu-
nos têm o serviço de refei-
ções assegurado. 

Há outras escolas, além 
de Lordelo e Rebordosa, 

que irão ser intervencio-
nadas para a retirada do 
amianto. Em que ponto es-
tá esse processo?

Já foi lançado o concur-
so público e terminou há 
cerca de uma semana e 
agora falta a parte burocrá-
tica para entregar a obra ao 
empreiteiro. As obras po-
derão ser  na altura do 
Natal.

Concurso é um global 
para todas as escolas ou 
cada escola tem o seu con-
curso com o respetivo ca-
derno de encargos?

Os concursos são indivi-
duais, escola a escola, mas 
foram todos lançados em 
simultâneo. estão todos no 
mesmo plano. Estou em crer 
que até ao final deste ano 
poderá estar tudo pronto 
para que as obras sejam fei-
tas nas férias do natal.  

Perspetivando este ano 
letivo…os incentivos e 
a p o i o  a o s  a l u n o s 
mantêm-se?

Sim todos vão manter-
-se com possível reforço, 
onde apoiamos as famílias 
carenciadas em casa no pe-
ríodo de confinamento. Ha-
verá um acompanhamento 
mais próximo. 

Olhando para a questão 
do financiamento do ano 
letivo quanto custa um ano 
l e t i v o  e m  P a r e d e s  à 
Câmara?

Falamos numa estimati-
va que ronda os 5, 8 milhões 
de euros, - 5.793.250, 00 eu-
ros. 1 milhão e 720 mil euros 
para os transportes escola-
res, 1,325 milhão para as re-
feições escolares, 407 mil 
para as Atividades de Enri-
quecimento Curricular 
(AEC), 780 mil euros para 
renumerações de pessoal 
não docente, 225 mil para 
prolongamento de horário, 
53.250 em bolsas de estudo 
e 1 milhão e 220 mil euros 
para outras despesas de fun-
cionamento corrente. Tudo 
somado é muito dinheiro. 
* Miguel Lopes

Regras da DGS 
para o regresso às aulas

A Direção Geral Saúde (DGS) já definiu as regras básicas para o regresso dos 
alunos às salas de aulas em tempo de pandemia de covid-19. 

No documento a DGS explica que bastam dois casos confirmados de covid-19 
numa escola para ser considerado um surto, mas que só em “situações de elevado 
risco” as autoridades de saúde optam pelo encerramento do estabelecimento de 
ensino.

As primeiras opções passam por encerrar apenas uma ou várias turmas, ou 
então encerrar “uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino”. 
Só em último caso, fecha toda a escola.

“O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve 
ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comuni-
dade. Esta medida apenas pode ser determinada pela autoridade de saúde local, 
envolvendo na tomada de decisão as autoridades de saúde regional e nacional”, 
refere o documento da DGS que o Ministério da Educação está a enviar para to-
das as escolas.

Entre as recomendações da DGS está ainda que a área de isolamento nas es-
colas para suspeitos de COVID-19 só seja utilizada por uma pessoa, devendo op-
tar-se por outras salas para acolher outros casos que apareçam em simultâneo.

A distância mínima de segurança entre alunos dentro de uma sala de aula é de 
um metro e os alunos a partir do quinto ano estão obrigados a usar máscara. Não 
apenas os alunos, mas também os professores e o pessoal não docente. As exce-
ções são a prática da educação física e o momento da refeição.

As escolas têm autonomia para fazer a gestão de horários. Podem mesmo des-
fazar o momento dos intervalos que devem ser curtos de forma a evitar ajunta-
mentos de pessoas.

A medição de temperatura não é obrigatória nem é uma medida recomenda-
da. Qualquer aluno com temperatura igual ou superior a 38 graus deve contactar 
a Linha Saúde 24.

Neste documento, a Direção Geral de Saúde define também que perante um 
caso confirmado de Covid-19, o rastreio de contactos deve ser iniciado 
imediatamente.

As escolas estão obrigadas a ter planos de contingência para saber como atuar 
se surgirem casos suspeitos ou confirmados. Esses planos devem prever uma área 
de isolamento, que só pode ser usada por um caso de cada vez. Se forem vários 
casos suspeitos as escolas devem recorrer a outras salas de isolamento.

O presidente da associação de escolas públicas admite que não vai ser fácil 
cumprir o distanciamento de um metro dentro das salas de aula, mas os Diretores 
acreditam que as escolas podem ser zonas seguras e exemplos para o país.

Pais de Mouriz apetrecham Centro Escolar 
com equipamento de desinfeção com ozono

A Associação de Pais do 
Centro Escolar de Mouriz 
assumindo a sua responsa-
bilidade social e consciente 
das preocupações que sur-
gem com o início do ano le-
tivo 2020/21, nesta altura 
peculiar e de incertezas, 
procedeu à aquisição de 3 
equipamentos O3 Waves, 
modelo PAT30, para poten-
ciar a desinfeção e higieni-
zação do Centro Escolar, 
num investimento superior 
a 2 mil euros.

Este equipamento com 
sistema de ozonização apre-
senta-se como uma solução 
eficiente para eliminar mi-
croorganismos e desinfetar 

espaços. O forte poder oxi-
dante do ozono, assim como 
as suas propriedades, tor-
nam este método muito efi-
caz nomeadamente porque 
o ozono é um gás que se in-
filtra, atuando em todos os 
cantos da sala e nos equipa-
mentos dispostos. Além dis-
so, o ozono é instável, pron-
tamente convertido em oxi-
génio não deixando ozono 
residual prejudicial após a 
sua desinfeção.

“O  n o s s o  o b j e t i vo  a o 
apetrechar a Escola com es-
te equipamento é reforçar 
a proteção de toda a Comu-
nidade Educativa face a es-
ta pandemia que ainda nos 

assusta. Entendemos que 
para além de todas as medi-
das preventivas, dos cuida-
dos de higiene e de limpeza 
e desinfeção da Escola, este 
equipamento vai permitir 
melhorar a qualidade do ar 
dentro da sala de aula em 
particular. Queremos que a 
Escola abra portas para re-
ceber a comunidade esco-
lar com um sentimento de 
s e g u ra n ç a  r e f o r ç a d o ,  e 
acreditamos que com o es-
forço acrescido de todos 
“vai tudo correr bem!”, re-
fere Nilza Gomes, Presi-
dente da Associação de 
Pais do Centro Escolar de 
Mouriz.
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Antevisão da Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto  -2020/2021
FUTEBOL. Daqui a uma semana (20/10), o campeonato da Divisão de Elite da AF Porto está de regresso. Nesta edição, a última antes do início da prova, fa-
zemos uma análise aos planteis dos clubes da série 2 até ao momento e projetamos aqueles que podem ser os “11 tipo” de cada equipa, tarefa bastante difí-
cil pois não vimos jogos de preparação nem os treinos. A iniciativa leva, essencialmente, em conta as individualidades.

ALIADOS DE LORDELO SOBRADO

ALIANÇA GANDRA ALPENDORADA

VILARINHOREBORDOSA

Fábio  
Carvalho

Luis  
Oliveira

Rica Postiga

Ricardo 
Martins

Fred  
Fangueiro

Coelho Paulinho 
Teixeira

Jorginho Itallo 
Mazzardo

João Moreira Faneca

Hugo Silva Pedro Nunes

Joka
José Vilaça

Rui Silva Rui Carvalho

Agostinho Kevin

Preto Penela

Filipe Alves

Dani

Rui Filipe Varela

Alex Carvalho André Moreira

Diogo Azevedo

Hugo Soares Luis André

Bruninho Nando

Dani Sousa
Pepe

Jonas
Alex

Tiago Miguel

Luis Gonçalves

Diogo Almeida
Mauro

Mica

Ari

André Rocha

Carlão

Ratinho

Sousa

Hugo Soares

Tiago Silva

Diogo Brandão

João Garcês

Dani Pereira

Fábio Rodrigo

Benício
Cláudio Neves

Vitor Andrade

Maurício

Rafinha

Mário Neiva
Pipo

Ansumane Ruben Vale

Artur Pacheco Luis Costa

João Dias Paulo Oliveira

Tr: PEDRO FERREIRA Tr: PEDRO FERREIRA

Tr: MÁRIO ROCHA Tr: RENATO COIMBRA

Tr: MARCOS NUNES COIMBRATr: ARLINDO GOMES

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Vasco Oliveira, Carlos Ribeiro. Méd: Agostinho, Celso Mota, André Silva, Carlão Leal. 

Ava: Hélder Silva, Artur Costa, Nordine, Duarte Oliveira, Ricardinho.

O Aliados Lordelo é um dos que mais apostou para subir de divisão e o seu treinador já o as-

sumiu. Coelho e Jorginho são os únicos da época passada que devem figurar no onze habi-

tual. João Dias e Rui Filipe evidenciam a ambição lordelense. Rui Silva pode ser a surpresa.

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Pedro Silva, Gabi. Def: David Sousa, Diogo Teixeira. Méd: Postiga, Ricardo Pinto, 

Migas, Pedro Vieira, Pedro. Ava: Guilherme Cruz, Pena.

O Sobrado fez uma época anterior excecional e esta época todos os olhos estão na equipa 

que apostou em Helder Amaral para orientar o conjunto de Valongo. O meio-campo e ataque 

estão recheados de excelentes nomes, resta saber se a linha defensiva vai manter o nível. 

OUTRAS OPÇÕES:  
Gr: Jota, Filipe Barros. Def: Pepe, Ricardo Barros, João Leal, Gonçalo Silva. Méd: Frazão, 

Trigueira, Alex Moreira, Sousa.

O Aliança Gandra tem o sonho da subida de divisão e reforçou o ataque, com Diogo 
Brandão e Jonas mas faltam mais opções. Sousa é surpresa que vem do Paredes e Rica o re-

forço de última hora para a baliza. Frazão e André Rocha tentam confirmar a boa época 
anterior.

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Rui Pedro, Pedro Soares. Def: Marcos Pinto, Ivo Magalhães. Méd: Serginho, Mário 

Alves. Ava: Ba, Jota, Miguel Magalhães, João Pedro, Ricardo Oliveira.

O Alpendorada não deixou sair nenhum jogador importante e, ao invés, ainda se reforçou a 

preceito, com Carlão, Rafinha e Ba. Não se espera menos do que o 3º lugar da época passa-

da, numa época onde volta a haver a sã rivalidade com o Marco 09.

OUTRAS OPÇÕES:  
Gr: Luís Martins, Alex Cerqueira. Def: Miguelito, Bruno, Dani Rocha, Diogo Bebé, Henrique, Ricardo 

André, Schuster, Hélio Gonçalves. Méd: Nuno, Ruca. Ava: Paulo Pinto, Rui Peto, Hugo Azevedo.

O Vilarinho foi das equipas que mais cedo se começou a preparar. Tem um plantel muito di-
ferente dos últimos anos, com mais equilíbrio e dois jogadores por posição. Dani Sousa, 

Mica e Dani Pereira são jogadores de um nível superior que podem fazer a diferença. Tiago 
Miguel e Ratinho os motores.

OUTRAS OPÇÕES:  
Gr: João Mendes, Jorge Ferreira. Def: Edgar Teixeira, José Vilaça, Pedro Duarte. Méd: Vítor Teixeira, 

Diaby, Micael Ferreira. Ava: Edu Leal, Ricardo Teixeira, Martins, Diogo Machado, Flávio Silva.

O Rebordosa, ao reforçar-se no CdP, evidencia que, depois de tantas tentativas falha-
das, esta época quer festejar a subida. Fred Fangueiro, Pepe, Dani e Luís Gonçalves 
têm lugar assegurado no onze mas Sousa tem sido o maestro da equipa. Opções não 

faltam a Arlindo Gomes que tem a fasquia muito elevada.

Tática: 
4X2X3X1

Tática: 
4X2X3X1

Tática: 
4X4X2

Tática: 
4X3X3

Tática: 
4X3X3

Tática: 
3X4X3

VILA CAIZ

LIXA

Santiago 
Florez

Flávio  
Brandão

André Alves

Lucas 
Chaparro

Cláudio Silva

Pedro Batista

Issa Ndao

Bruno Santos

Diogo Luís

Rafa

Gonçalo 
Guimarães

Akpey

Rui Batata

Ruben Moreira

Dani Saraiva

Zito Gomes

Gilmar

Lucas Sheldon

Lula

Nani

Maomé

John Abraham

Tr: JORGE REGADAS

Tr: FILIPE MESQUITA

OUTRAS OPÇÕES:  
Gr: João Cunha. Def: Paulo Bessa. Méd: Jorge Moreira, Rui Monteiro. Ava: Gonçalo 

Ferreira, João Pimentel, Miguel Teixeira, Henrique Martins.

A aposta no treinador Jorge Regadas mostra bem a ambição das gentes de Vila Caiz. A 
equipa foi muito reforçada, essencialmente no miolo e frente de ataque. Maomé e Lula 

podem desequilibrar pela velocidade; de Gilmar esperam-se golos e Issa Ndao pode ser a 
referência defensiva da equipa.

OUTRAS OPÇÕES:  

Def: Rui Cunha, Nuno Monteiro. Méd: Pedro Pinto. Ava: Roberto Policarpo.

O Lixa tem o plantel longe de estar fechado. Contratou com critério e tem um onze de 
quem se espera muito. Abraham, que regressa ao clube, Nani e Lucas Sheldon prome-
tem fazer um ataque infernal e a defesa tem tudo para ser sólida e impermeável, co-

mandada por um dos melhores guarda-redes da divisão.

Tática: 
4X3X3

Tática: 
4X3X3

FREAMUNDE

Diogo  
Santos

Fonseca Migas

Paulo 
Monteiro

Yeiner Naranjo

Xandão

Moreira

Marco André Valdinho

Tiago Ribeiro

Pedro Alves

Tr: JORGE NOGUEIRA

OUTRAS OPÇÕES:  
Gr: Moisés, Francisco Miranda. Def: Henrique Azevedo, Moca, Xicão. Méd: Pedro 

Vaqueiro, Edu Santos, João Sousa Ava: João Beirão, Gaston Tshabalala.

O Freamunde é das equipas que mais se espera. Os capões apenas perderam os influentes 
Pedro e Diogo Martins mas reforçaram-se muito e bem, com jogadores que todos eles 

podem bem ser titulares: Marco André e João Beirão trazem experiência, Fonseca e Edu 
Santos critério e Migas poder de finalização.

Tática: 
4X2X3X1
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Estamos a um passo de se iniciar 

mais uma época da 1ª Liga portu-

guesa. Pelos que se tem visto, os 

clubes estão a apostar mais do que 

nunca e as expectativas estão ele-

vadíssimas. Será que vamos ter o 

campeonato mais equilibrado (por 

cima) de sempre?

O Benfica não perdeu tempo e a 

perda do título fez com que os en-

carnados fizessem regressar Jorge 

Jesus do futebol brasileiro, dando-

-lhe garantias de fazer uma equipa 

com grandes nomes, capaz de vol-

tar a ser campeão e de entrar na fa-

se de grupos da Liga dos Campeões, 

já que vão ter de fazer uma pré-eli-

minatória e um play-off. Helton Lei-

te, Pedrinho, Waldschmidt, Ever-

ton Cebolinha, Darwin Núñez, Gil-

b e r t o  e  Ve r t o n g h e n  s ã o  o s 

reforços. A novela do defeso foi a 

tentativa de contratar Canavi, em 

vão!

O FC Porto, campeão em título, ain-

da sob o fair-play financeiro da UE-

FA, contratou Carraça, Cláudio 

Ramos, Zaidu, Taremi, Toni Martí-

nez e Evanilson. Foram vendidos 

Fábio Silva ao Wolverhampton por 

40 milhões e Vitor Ferreira em-

prestado ao mesmo clube com op-

ção obrigatória de compra por 20 

milhões. Alex Telles, Danilo, Coro-

na e Marega são as jóias da coroa 

portista e algum deles pode vir a 

originar alguma venda milionária.

O Sporting de Ruben Amorim, con-

tratou Adán, Feddal, Porro, Antu-

nes, Pedro Gonçalves (um dos me-

lhores da época passada) e Nuno 

Santos. Ainda se esperam retoques 

no plantel mas o Sporting parece 

voltar a partir em desvantagem, em 

termos de plantel, na luta pelo 

título.

O Braga apostou em Carlos Carva-

lhal para consolidar o terceiro lugar 

e, quem sabe, meter-se com FC 

Porto e Benfica. Os adeptos estão 

super entusiasmados pela chegada 

de Nico Gaitan (que brilhou no 

Benfica). Apesar da saída de Fran-

cisco Trincão para o Barcelona, e do 

regresso e Palhinha ao Sporting 

após empréstimo, o clube tem se-

gurado as outras estrelas como 

Paulinho e Ricardo Horta.

O Vitória SC revolucionou o plantel 

e a política de contratações. Têm 

chegado imensos jovens, essencial-

mente estrangeiros (Trmal, Men-

sah, Carls, Maddox, Holm e Foster, 

entre outros, mas para equilibrar 

apostaram no lateral Silvio (Se-

túbal) e na estrela Ricardo Quares-

ma (36 anos), recebido com pompa 

e circunstância.

O Famalicão perdeu muitos joga-

dores importantes mas segue o 

mesmo caminho da época passada. 

Olhos postos em Dani Morer, Sr-

dan Babic, Diego Batista, Brno Jor-

dão, Lukovic, Jhonata Robert e 

Valenzuela.

Outro destaque é o Boavista, que 

fez uma parceria com os franceses 

do Lille. Revolução no plantel e che-

gada de jogadores experientes co-

mo Adil Rami e Javi Garcia e de jo-

vens promessas como Angel Go-

mes e Nuno Santos (emprestado 

pelo Benfica).

No mais, parecem interessantes 

também os planteis de Paços de 

Ferreira, Marítimo e Rio Ave e algu-

mas reservas quanto a Tondela, 

Belenenses SAD, Gil Vicente, Na-

cional e Farense.

As expectativas estão elevadas. A 

luta promete ser interessante nu-

ma época em que, fruto do 6º lugar 

no ranking de clubes da UEFA, 1º e 

2º entram directamente na fase de 

grupos da Liga dos Campeões, o 3º 

vai à 3ª pré-eliminatória, o vence-

dor da Taça de Portugal vai à fase de 

grupos da Liga Europa (2º escalão 

europeu de clubes) e o 5º e 6º vão à 

nova competição da UEFA – a Con-

ference League (3º escalão euro-

peu de clubes). Descem de divisão 

os dois últimos e o 16º jogará um 

play-off com o 3º da 2ª Liga para de-

finir com fica na 1ª Liga na época 

seguinte.

A não perder. Só falta mesmo ar-

ranjarem condições para haver 

adeptos nos estádios. 

Grandes apostas  
para o futebol português
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

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

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

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

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

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

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

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

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

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

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

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

OPINIÃO

Sobre Futebol

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

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

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

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

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

Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

BARROSAS

André 
Alexandre

Eduardo 
Seixas

Davide  
Bessa

Tiaguinho Rui Miguel

Carlão

Rui Alves

Tété Carlos Ferreira

Rui Pedro

Perry

Tr: PEDRO FERREIRA

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Jorge, Chiquinho. Def: Vítor Mendes. Méd: Rui Pedro, Igor, Maga.  

Ava: Paulinho, Korta.

Profunda reformulação no plantel do Barrosas depois da deceção da época passada em que a 

equipa só não desceu de divisão graças à pandemia. Os reforços mostram uma equipa capaz de 

fazer uma época tranquila. Eduardo Seixas pode ser o motor e Tété a confirmação.

Tática: 
4X2X3X1

MARCO 09

VILA MEÃ

Paulo  
Freitas

Tiago  
Rocha

Bruno Matos

Jorginho

Pepe

Costa Pinto

Flecha

Seixas

Hugo Pereira

Jorge Azevedo

Vasco Saraiva

Alex Porto

Alisson Spier

Mica

Gustavo Burity

Romeu Rocha

Edmilson

Pedro Correia

Paulo Jorge

Ivandro

Marquinhos

Joel Barbosa

Tr: JOSÉ OLIVEIRA

Tr: ZAMORANO

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Gonçalo Sousa.  Def: Gustavo, Arthur Contrera. Méd: Francisco André, João António, 

Francisco Duarte. Ava: Fábio Oliveira, Mbala, Luís Ferreira, Serrinha.

O Marco 09 foi a sensação da época passada e reforçou-se para não defraudar  
expetativas. A equipa de José Oliveira aposta forte no ataque rápido e a quantidade  
de avançados explica isso mesmo mas ainda podem chegar mais. Tudo de olhos em 

Paulo Jorge que foi a revelação em 2019/2020.

OUTRAS OPÇÕES:  

Gr: Rui Pedro, Diogo Martins. Def: Gustavo, Hugo Baldaia, Ibraima Sissé, Gustavo Teixeira. 

Méd: Vítor Hugo, Plácido, Agostinho, Lamine Embaló. Ava: Zé Tó, Diogo Pinto, Rui Parreco.

O Vila Meã apostou todas as fichas para subir ao Campeonato Nacional. As contratações 
de jogadores do CdP, como Pedro Correia (ao Fafe), Joel Barbosa e Jorginho (ambos ao 

Paredes), Jorge Azevedo (ao Felgueiras) e Romeu Rocha (ao Amarante) atestam isso 
mesmo. Opções não faltam a Zamorano.

Tática: 
4X3X3

Tática: 
4X3X3
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USC PAREDES  -  Tr: Eurico Couto SC NUN´ÁLVARES  -  Tr: João Rodrigues

MARCO 09  -  Tr: João Rodrigues

LIXA  -  Tr: Filipe MesquitaREBORDOSA  -  Tr: Arlindo Gomes

BARROSAS  -  Tr: Tonanha (Rebordosa)

SOBRADO  -  Tr: Helder Amaral (Sem clube)

VILA CAIZ  -  Tr: Jorge Regadas (sem clube)

FC PARADA FEMININO

VILA MEÃ  -  Tr: Zamoroso

FREAMUNDE  -  Tr: Jorge Nogueira

VILARINHO  -  Tr:Marcos Neves

ALIADOS DE LORDELO  -  Tr: Pedro FerreiraUSC BALTAR

CCD SOBROSA  -  Tr: Bruno Fonseca

CF VANDOMA

CCD SOBROSA  -  Tr: Eduardo Mota

Saídas Permanências Entradas Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências EntradasSaídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências EntradasSaídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Saídas Permanências Entradas

Guarda Redes: Jota (Aliança de 
Gandra); Danny Carvalho (Fafe)
Defesa: Jorginho (Vila Meã); 
Alexandre Ribeiro (FC Parada); 
Pedro Duarte (Rebordosa).
Médio: Andrézinho (Amarante); 
Sousa (Aliança de Gandra).
Avançado: Everton (Pedras Ru-
bras); Joel Barbosa (Vila Meã),

Guarda Redes:  João Mendes 
(Rebordosa); Manuel Barbosa 
(Baltar). 
Médio: Xivina (Rio de Moinhos); 
Ramiro (SC Campo).

Guarda Redes: Rui Saraiva (Reti-
r a d o ) ;  F r a n c i s c o  M i r a n d a 
(Freamunde). 
Defesa: Fanôco (Cinfães); Ma-
theus Carioca (Resende). 
Médio: Carlos Alberto. 
Avançado: Kainã (Besa, Albânia) 
(Sobrado); Mirandinha (Amaran-
te); Maomé Injá (Vila Caiz).

G u a r d a  R e d e s :  J o ã o  P i n t o 
(Aparecida).
Defesa: Costa Pinto (Vila Meã); 
Vítor Mendes (Barrosas); Fábio 
Teixeira (CD Celoricense); Gabi 
(CD Celoricense); Thomas (Apa-
recida);  Dramé Mahamadou 
(Moimenta da Beira). 
Médio: Innocent Onobun (Cin-
fães); Yaya Diaby (Moimenta da 
Beira).
Avançado: Lula (Vila Caiz); Silvé-
rio (Cinfães); Leandro Teixeira 
(Gens)

G u a r d a  R e d e s :  Luís Barros 
(Águias de Eiriz); Rica.
Defesa: Hugo Silva (Aliança de 
Gandra); Rui Miguel (Barrosas); 
Rafa (Lixa); Diogo Guimarães (Pa-
droense); Tiago Vieira (Apareci-
da); Tiaguinho. 
Médio: Ratinho (Vilarinho); Edú 
Santos Freamunde); Migas (Frea-
m u n d e ) ,  A f o n s o  C o t t a 
(Idanhense).
Avançado: Carlos (Barrosas), 
Rafinha (Alpendorada).

Defesa: João Moreira (Aliados 
Lordelo); David Mendes (Raimon-
da); Batista (Lixa); Jorge Silva 
(Santa Eulália); Fábio Vieira (San-
ta Eulália). 
Médio: Rui Monteiro (Vila Caiz); 
Jorginho (GD Joane); Carlão 
(Aliados Lordelo). 
Avançado: Rodrigo (CD Celori-
cense); João Rafael (USC Pare-
des); Sebastián Ávilla (Santa Eulá-
lia); Rúben Cunha (Felgueiras 
1932 B).

Guarda Redes: Bruno Tiago (Re-
tirado); Kiko (Gens SC). 
Defesa: Padeiro (USC Paredes); 
Marcos Pinto (Alpendorada); Fa-
bú (Inter Milheirós). 
Médio: João Dias (Aliados Lorde-
lo); Teojó (Varziela). 
Avançado: Bruno Silva (Ermesin-
de); Miguel Silva (Lousada); Fer-
raz (USC Paredes); Hugo Silva 
(Folgosa da Maia); Rúben Pereira 
(Avintes). 

Guarda Redes: Samu (Caíde Rei); 
Alexandre Reis (Mondinense). 
Defesa: Luís Bobo (Caíde Rei); 
Leonardo Dias (Lusitano Vilde-
moinhos); Moura (Aparecida).
Médio: João André (Aparecida); 
Pedro Vieira (Caíde Rei). 
Avançado: Tiaguinho (Apareci-
da); Ba (Alpendorada). 

Guarda Redes: Penélope Silva 
(Romariz Lousada).
Av a n ç a d o :  Márcia Moreira 
(Modicus).

Guarda Redes: João Cunha (Vila 
Caiz).
Defesa: José Sousa e Pedro Melo 
(São Lourenço Douro); Anselmo 
(Aparecida). 

Defesa: Rui Magalhães (Citânia 
de Sanfins); Luís Carlos (Mirande-
la); Rui Cruz (Caíde Rei). 
Médio: Pedro Martins e Diogo 
Martins (Pedras Rubras); 
Avançado: Bruno Pereira (Citâ-
nia  de Sanfins) ;  Xavica (UD 
Valonguense).

G u a r d a  R e d e s :  Vitor Hugo 
(Roriz). 
Defesa: Machadinho (Santiago 
Mascotelos); Zé Pedro (AJM 
Lamoso).  
Médio: Dani Mendes (Roriz); 
Martins Ogbodo (Rebordosa). 
Avançado: Duarte (Aliados Lor-
delo); Ricardo Ribeiro (Roriz); Jo-
nas (Aliança Gandra).

Guarda Redes: Luís (Padroense). 
Defesa: Rui Alves (Barrosas); Cel-
so (Vila Caiz); Ricardo Costa 
(Fátima). 
Médio: Cristelo (Águias de Eiriz); 
Hugo Costa (Aliança de Gandra); 
Ricardo Fernandes (Ermesinde 
1936); Diogo Sousa (FC Foz); Car-
lão (Alpendorada); Pedrinho (FC 
Foz).
Avançado: Gilmar (Vila Caiz); 
Fonseca (Freamunde); Diogo 
Brandão (Aliança de Gandra); La-
brado (Idanhense).

Avançado: David Dias (Paço de 
Sousa); Di Vasco (Sobrosa).

Médio: Adrien Carvalho (Nevo-
gilde); Diogo Barbosa (Nevogil-
de) .

Guarda Redes:  Jorge Daniel 
(Nevogilde).
Defesa: Luís (Nevogilde); Russo 
(Nevogilde).
Médio: Licínio (Nevogilde). 
Avançado: Ni (Sobrosa).

Defesa: Henrique; Diogo Pinhei-
ro; Ema; Ginho; Aboubacar; Dio-
go Pinheiro. 
Médio: Marcão; Tó Jó; 
Avançado: Madureira; Nuno 
Martins; Ismael.

Defesa: Teixeira. 
Avançado: Apolónio.

Guarda Redes: Gonçalo Sousa; 
Paulo Freitas.  
Defesa: Bruno Matos; Flecha; 
Hugo Pereira.  
Médio: João António; Francisco 
Duarte; Gustavo.
Avançado: Edmilson; Paulo Jor-
ge; David Mbala; Luís Ferreira; 
Serrinha.

Defesa: Cunha; Bruno Santos.  
Médio: Pinto; Valentine Akpey; 
Rúben Moreira. 
Av a n ç a d o :  L u c a s  S h e l d o n ; 
Robertinho. 

Defesa: Ari Santos; 
Médio: Vitor Teixeira; Sousa, Dia-
by; Cláudio. 
Avançado: Edú Leal; Pipo; Ricar-
do Teixeira. 

Guarda Redes: Chiquinho. 
Defesa: Perry; Tété.
Médio: Rui Pedro.
Avançado: Messi; Korta; Pauli-
nho; Davide Bessa.

Guarda Redes: Luís.  
Defesa: David Sousa; Luís Costa. 
Médio: Teixeira; Ricardo Pinto; 
Ângelo Varela; Luís Costa
A v a n ç a d o :  P o s t i g a ;  R u i 
Carvalho. 

Defesa: Cláudio; André Alves; 
Paulo Bessa.
Médio: Dani; Moreira.  
Avançado: Henrique Martins; 
Miguel Teixeira; Diogo Luís. 

Guarda Redes: Lara Pereira.
Defesa: Ana Sousa; Inês Pereira; 
Inês Silva; Sandra Silva; Ana 
Marques.  
Médio: Tânia Pinto; Catarina Fer-
nandes; Carina Ferreira.  
Avançado: Andreia Moreira; Su-
sana Bessa.

Guarda Redes: Tiago Rocha. 
Defesa: Hugo Baldaia; Seixas, 
Gustavo; Gustavo Teixeira, Ibrai-
ma Sissé.
Médio: Bruno Plácido; Alex Por-
to; Vitor Hugo; Mica; Agostinho; 
Lamine Embaló.
A v a n ç a d o :  R u i  P a r r e c o ; 
Ivandro.

Guarda Redes: Diogo Santos.  
Defesa:Xandão; Moca; Xicão; 
Moreira; Paulo Monteiro.  
Médio: Edu Santos; Pedro Alves; 
Pedro Vaqueiro; Tiago Ribeiro. 
Avançado: Valdinho; Guzman.

Guarda Redes: Luís Martins; Ri-
cardo Martins.  
Defesa: Joka; Ricardo André; 
Hélio. 
Médio:  Ruca; Nuno; Tiago Mi-
guel; Mica; Henrique. 
Avançado: Hugo Azevedo; Má-
rio Neiva; Benício; Rui Preto.

D e f e s a :  A g o s t i n h o ;  A n d r é 
Pinho. 
Médio: Hugo Silva; José Coelho; 
Celso Mota. 
Avançado: Hélder Silva; Jorgi-
nho; Artur Costa. 

G u a r d a  R e d e s :  A n d r é 
Meireles. 
Defesa: Soares; Joel Barroso; 
Hugo Silva, Pedro Pinto; Pincel; 
Tiago Melo; Alex.
Médio: Tó Zé; Vítor Barroso; 
Tiago Costa; António Bessa, 
João Ribeiro. 
Avançado:  Leandro Santos; 
Mastigas; Brandão.

Defesa: Filipe Guimarães; Sér-
gio Sousa; Tiago Poças; Rafa; 
Tiago Ferreira; Gonçalo Ferrei-
ra; Renato Moreira.
Médio: Fábio Lopes; Paulo Mar-
ques; Bruno Silva, Diogo Men-
d e s ;  Z é  P e d r o ;  J o k i n h a ; 
Cláudio. 
Avançado: João Oliveira; Mi-
guel Barbosa; Hélio; Seabra.

Guarda Redes: Iván Cruz (Espe-

rança de Lagos); João Abreu (Ju-

niores Gil Vicente); Marco Ribeiro 

(Paços de Ferreira). 

Defesa: Rui Filipe (Gondomar), 

Meneses (Gondomar); Drula (Es-

moriz); Padeiro (Sobrado); 

Médio: Tavares (São Martinho); 

Avançado: Ferraz (Sobrado); Ga-

zela (Benfica Castelo Branco); Ca-

leb Gomina (Moreirense); João 

Rafael (Barrosas); Caleb (Valada-

res Gaia).

Guarda Redes: Ricardo Martins 
(Leixões Juniores); Zé Vasconce-
los (CA Rio Tinto). 
Defesa: Marcinho (São Pedro da 
Cova);  José Ribeiro (CA Rio 
Tinto).   
Médio: Marco Gonçalves (Gens); 
Rui Nunes (ADR Aveleda).

Defesa: Pepe (Aliança de Gan-
dra); Arthur Lima (Paulista).
Médio: Francisco André (Ama-
rante); Gustavo Filipe (Sertanen-
se); Vasquinho (Amarante); Alli-
son Spier (Rebordelo).
A v a n ç a d o :  M a r q u i n h o 
(Amarante).

Guarda Redes: Flávio Brandão 
(Aliança de Gandra). 
Defesa: Batista (Barrosas); Rafa 
(Rebordosa); Lucas Chaparro (Ra-
cing Eduardo Castex); Nuno Mon-
teiro (Nacional Juniores). 
Médio: Zito (Oliveira do Bairro).
Avançado: Nani (Aliança de Gan-
dra); John Abraham (Marinhense B).

Guarda Redes: João Mendes (SC 
Nun´Álvares); Jorge Ferreira (Rebor-
dosa Sub-23); Fred Fangueiro (Fafe).
Defesa: José Vilaça (Salgueiros); Ed-
gar (Aliança de Gandra); Dani (Ama-
rante); Pepe (Salgueiros); Pedro 
Duarte (USC Paredes).
Médio: Luís Gonçalves (Salgueiros); 
Micael Ferreira (Rebordosa Sub-23); 
Tiago Silva (Amarante). 
Avançado: Flávio Silva (Rebordosa 
Sub-23); Diogo Machado (Rebordosa 
Sub-23); Martins Ogbodo (Vilari-
nho); Vitor Andrade (Salgueiros.

G u a r d a  R e d e s :  A n d r é 
(Sousense).  
Defesa: Rui Alves (Aliados Lorde-
lo); Vítor Mendes (Lixa); Rui Mi-
guel (Rebordosa). 
Médio: Rui Pedro (Penafiel Ju-
niores); Igor Mendes (Amarante 
J u n i o r e s ) ;  E d u a r d o  S e i x a s 
(Tirsense). 
Avançado: Carlos (Rebordosa); 
Carlão (Cinfães).

G u a r d a  R e d e s :  Pedro Silva 
(Águias de Eiriz).  
Defesa: Kevin (Esperança de La-
gos); Faneca (Águias de Eiriz); Luís 
Pereira (Lavrense); Diogo Teixeira 
(Lavrense). 
Médio: Pedro Vieira (Avintes); 
Paulinho (Oliveira do Douro); 
Paulo Oliveira (São Pedro da Co-
va); Pedro Silva (Lusitânia de Lou-
rosa B). 
Avançado:  Kainã (Sobrado); 
Rúben Vale (Maia Lidador); Gui-
lherme Cruz (Leça).

Guarda Redes: João Cunha (Vila 
Meã).  
Defesa: Celso (Aliados Lordelo). 
Médio: Rui Batata (Alpendora-
da); Gonçalo Guimarães (Ribeirão 
1968); Rui Monteiro (Barrosas).
Avançado: Gilmar (Aliados Lor-
delo); Lula (Lixa); Maomé Injá 
(Marco 09); João Pimentel (San-
che); Gonçalo Ferreira (Dragões 
Sandinenses).

Guarda Redes: Rui Pedro (Ama-
rante); Diogo Martins (Vila Meã 
Juniores)
Defesa: Jorginho (Paredes); Cos-
ta Pinto (Lixa); Jorge Azevedo 
(Felgueiras 1932). 
M é d i o :  R o m e u  R o c h a 
(Amarante).  
Avançado: Joel Barbosa (USC 
Paredes); Zé Tô (Aparecida); Pe-
dro Correia (Fafe); Diogo Pinto 
(Castelões).

Guarda Redes: Francisco Miran-
da (Lixa). 
Defesa: Henrique Azevedo (SC 
Régua).  
Médio: João Sousa (Maia Lida-
dor); Marco André (Tirsense).
Avançado: Fonseca (Aliados Lor-
delo); Migas (Rebordosa); Shaba-
lala (Ac. Lobito); João Beirão (Va-
ladares Gaia).

Guarda Redes: Alex (Gondomar B).  
Defesa: Bruno Schuler (São Paio); 
Miguelito (Ninense); Dany (São 
Martinho); Filipe Alves (Santa Eulá-
lia); Diogo Bebé (Vizela Juniores); 
Azevedo (Folgosa da Maia); Dani 
Rocha (Brito SC).
Médio: Ratinho (Rebordosa).
Avançado: Paulo Pinto (Santa Eu-
lália); Dani Pereira (Ninense).

Guarda Redes: Carlos (Maia Li-
dador); Vasco (Sousense); Fábio 
Carvalho (Valadares de Gaia).  
Defesa: Hugo Soares (Vila FC); 
João Moreira (Barrosas); Pedro 
Nuno (Famalicão Sub-23). 
Médio: André Siva (Aliados de 
Lordelo Juniores); Carlão (Barro-
sas); João Dias (CD Sobrado); Ar-
tur Pacheco (Lousada). 
Avançado: Ansume (SC Rio Tin-
to); Duarte (Vilarinho); Celso Ha-
dami (Mirandela); Rui Silva (AD 
Grijó); Ricardinho (Pedroso).

Guarda Redes: Manuel Barbosa 
(SC Nun´Állvares).

Guarda Redes: Luís Silva (Citâ-
nia de Sanfins). 
Defesa: Filipe Martins (Folgosa 
da Maia). 
Médio: Telmo Cardoso (Lusos 
DB Sub-23);
Avançado: Di Vasco (USC Bal-
tar); Jorge Pacheco (Raimon-
da); Ni (Vandoma).  

Guarda Redes: Fabianksy (Alfa-
n e n s e ) ;  M a r c e l o  F o n s e c a 
(Aliança de Gandra).  
Defesa: Abel (Parada). 
Avançado: João Rocha (Aliança 
de Gandra); Alex (São Pedro de 
Fins); Alex Rocha (Alfenense).

FC PARADA  -  Tr: David Barbosa
Saídas Permanências Entradas

Guarda Redes:  Meca; Daniel 
Vassoura. 
Defesa: Zé Pedro; Nuno Rodri-
gues;  Duarte Duarte;  Pedro 
Costa; Ruizinho. 
Médio: Tomás Cunha; Patelas; 
André Silva; Albano; Nuno Pa-
telas; Raul Coelho. 
Avançado: Leozinho; Pico; Mi-
guel Dias; Nelinho; China; Fa-
biano; Patrick; Joãozinho; Pe-
dro Guedes.

Defesa: Alex Ribeiro (Sem clu-
be); Pedro Moreira (Citânia de 
Sanfins).
Médio: Santos Barros (sem clu-
be); Xiquinho (Penafiel). 
Avançado: Miguel Almeida (Pe-
nafiel Juniores A); Ricardo Pa-
ços (Lousada); Peteca (Blume-
nau); Saulo Barros (sem clube).
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Casa do Povo da Sobreira renova com 16 jogadores

GOLFE 

Francisca Rocha campeã nacional 

HÓQUEI EM PATINS 

Paredes na luta  
para chegar à 2ª Divisão

A Casa do Povo da Sobrei-
ra continua a preparar a pró-
xima temporada na equipa 
de andebol feminino ao re-
novar com dezasseis jogado-

ras. Sofia Moreira, Tatiana 
Leão, Mariana Santos, Melis-
sa Azevedo, Raquel Ferreira, 
Marta Pinto, Luana Oliveira, 
Maria Luís Silva, Joana Leão, 

Diana Barbosa, Catarina 
Dias, Carolina Moreira, Bea-
triz Ferreira, Andreia Mo-
rais, Ana Morais e Ana Fer-
reira renovaram, todas, a sua 

ligação à Casa do Povo da 
Sobreira e, assim, continuam 
a defender as cores da So-
b r e i r a  n a  t e m p o r a d a 
2020-2021.

Francisca Rocha sagrou-
-se campeã nacional sub-14 
de golfe, nas provas que de-
correram no Campo do Es-
tela Golf Clube. A jovem 
paredense terminou o tor-
neio com 262 pancadas, 
menos quatro que Inês Bel-
c h i o r,  q u e  f i c o u  e m  2 .º 
lugar.

Francisca Rocha repre-
senta o OPorto Golfe Clube 
(Espinho) e desde cedo que 
ganhou o gosto pela moda-
lidade. Começou no quarto 
ano (3.º período - 2016), nu-

ma captação da Federação 
Portuguesa de Golfe e nes-
se ano jogou o Drive School 
e ganhou a final nacional, 
antevendo um futuro pro-
missor no golfe.

Depois, esteve cerca de 
um ano com as incertezas 
de continuar a praticar a 
modalidade. No início jo-
gou no Paredes Golfe Clu-
be, treinada por Miguel Lo-
pes Valença. O técnico aca-
bou por se transferir para o 
OPorto Golfe Clube e Fran-
cisca Rocha seguiu-lhe os 

passos. Desde aí, joga pelo 
OPorto, tem ganho alguns 

prémios e o último foi o de 
campeã nacional sub14.

Paredes, Mealhada, 
Marítimo e Vilafran-
quense foram as equipas 
da 3ª Divisão que conse-
guiram qualificar-se para 
a prova preliminar de 
acesso à 2ª Divisão Na-
cional de Hóquei em Pa-
tins, que tem início já a 
p a r t i r  d e s t e 
fim-de-semana. 

As provas prelimina-
res vão arrancar no pró-
ximo fim-de-semana, e 
tal como a prova de aces-
so à 1ª Divisão vão ser 

cinco jornadas a uma só 
volta. Na zona Norte vão 
entrar em ação Paredes, 
CA Feira, Póvoa, Fânze-
res e Limianos. Na 1.ª jor-
nada, 12 de setembro, o 
USC Paredes recebe em 
casa o CD Póvoa, e no do-
mingo, 13 setembro, de-
fronta o AD “Os Limia-
nos”. No dia 19, o Paredes 
volta a jogar em casa com 
o GDC Fânzeres e na últi-
ma jornada, a 26 setem-
bro, desloca-se ao terre-
no do CA Feira.

BREVES

FC Cête tem nova direção 
A tomada de posse novos 

órgãos sociais do Futebol 
Clube de Cête para o biénio 
2020/2022 realizou-se no 
dia 6 de setembro no Campo 
de Belo Horizonte.

O FC Cête tem agora co-
mo presidente da direção, 
João Cardoso, vice-presi-
dente, Rafael Sousa, e presi-
dente da assembleia-Geral, 
Saúl Ferreira.

Da comissão administra-
tiva anterior, transita para a 
Assembleia Geral, Agosti-
nho Moreira que esteve à 
frente do clube nos últimos 

15 anos. Fundado em 1 de 
janeiro de 1947, o F.C. de Cê-
te entrou numa nova era 

"com nova direção, nova 
imagem e novo futuro" num 
universo de 85 sócios. Na 

época 2021/2022 o clube 
prevê ter uma equipa sénior 
a competir na Associação de 
Futebol do Porto. A ambição 
maior de vir a ter um novo 
complexo desportivo ficou 
assumida pelo autarca Ale-
xandre Almeida que poderá 
concretizar futuramente es-
se sonho do F.C. de Cête. A 
cerimónia contou com a pre-
sença de presidente e verea-
dores na câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, Paulo 
Silva e Elias Barros, e do pre-
sidente da junta de fregue-
sia, Tomás Correia.
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O LEITURAS SUGERE…

RATO MAESTRO 
ESTÁ A PREPARAR UMA 
GRANDIOSA SURPRESA 
SINFÓNICA!

Consegues descobrir o que anda 
ele a planear? Procura as pistas que 
e l e  v a i  d e i x a n d o  e m  t o d a s  a s 
páginas!

Estás pronto para uma grande 
aventura? Vem viajar pelos bosques 
e pelos mares com o Rato Maestro e 
os seus amigos músicos! Entre ou-
tros, vais conhecer uma grande ba-
leia-azul, chitas velozes, escarave-
lhos minúsculos e cisnes graciosos - 
cada animal com o seu segredo para 
te contar e a sua música para escu-
tar. Se ouvires com atenção as melo-
dias da Sinfonia dos Animais, encon-
trarás cada um deles algures na 
música.

Nesta história, cada animal tem 
uma característica que o distingue e 
transporta um instrumento musical. 
Individualmente, podem não pare-
cer muito importantes, mas em gru-
po tornam-se surpreendentes. 
Quando - conduzidos pelo Rato 
Maestro - se juntam numa orques-
tra, o resultado é uma sinfonia afina-
da e maravilhosa, em que todos os 
músicos e instrumentos se revelam 
imprescindíveis e se completam.

As ilustrações de Susan Batori 
são muito engraçadas, com pistas 
adicionais escondidas nas páginas e 
nos cenários, para aguçar a tua 
curiosidade.

António Orlando  | texto

Dan Brown, um americano 
n´ALORD para (re)descobrir

O 
escritor norte-a-
mericano Daniel 
Gerhard Brown, 

conhecido por assinar como 
Dan Brown, é o escritor do 
mês na biblioteca da Fundação 
ALORD. Dan Brown nasceu 
em 1965 em New Hampshire, 
nos Estados Unidos da Améri-
ca, estudou no liceu local e 
mais tarde licenciou-se na 
Universidade de Amherst.

Mudou-se para Los Angeles 
onde tentou fazer carreira co-
mo compositor, pianista e can-
tor. No entanto, este plano de 
vida fracassou e Dan Brown 
acabou por ir estudar história 
da arte em Sevilha, em Espanha. 
Entretanto, a meias com a mu-
lher, escreveu o livro 187 Men 
to Avoid: A Guide for the Ro-
mantically Frustrated Woman.

Em 1993 regressou a New 
Hampshire para se tornar pro-
fessor de inglês na escola onde 
tinha estudado. Passados dois 
anos, os serviços secretos nor-

te-americanos foram à sua es-
cola buscar um aluno que consi-
deravam uma ameaça nacional 
por ter escrito, na Internet, que 
era capaz de matar o presidente 
Bil Clinton. Dan Brown ficou tão 
interessado no assunto que co-
meçou a fazer pesquisas sobre a 
Agência Nacional de Seguran-
ça. Acabou por resultar desse 
interesse a escrita do seu pri-
meiro romance Fortaleza Digi-
tal, que foi lançado em 1996 
com algum sucesso.

Era um romance baseado na 
violação de privacidade e em 
conspirações, tendo por sus-
tentação as novas tecnologias.

Quatro anos depois do seu 
romance de estreia, lançou 
Anjos e Demónios seguindo-
-se em 2001 Ponto de Impac-
to. Finalmente, em março de 
2003, Dan Brown lançou no 
mercado norte-americano 
The Da Vinci Code, que logo 
no primeiro dia vendeu mais 
de seis mil exemplares, tendo-

-se tornado num dos livros 
mais vendidos de sempre em 
todo o mundo, com publica-
ções em 42 línguas. 

O Código Da Vinci é um ro-
mance policial que tem como 
protagonista um simbologista 
norte-americano. Através da 
obra de Leonardo Da Vinci, on-
de encontra várias mensagens 
codificadas, tenta arranjar pro-
vas para desvendar um segredo 
com centenas de anos. 

A obra chegou a Portugal em 
2004 e ao fim de poucos meses 
atingiu as onze edições. O su-
cesso deste livro levou a que 
fossem anunciadas uma adap-
tação cinematográfica e uma 
sequela literária.

Os livros de Brown contêm 
temas recorrentes como a crip-
tografia, chaves, símbolos, códi-
gos e teorias da conspiração.

Dan Brown é ainda autor de: 
A Conspiração, Inferno, O Sím-
bolo Perdido e Origem.

Os seus livros O Código Da 
Vinci, Inferno, Anjos e Demó-
nios, O Símbolo Perdido, foram 
adaptados ao cinema.

ESCRITOR. Autor de O Código Da Vinci (The Da Vinci Code), um dos livros mais vendidos 
de sempre em todo o mundo, está este mês em destaque na biblioteca. 

Centros históricos do Tâmega e Sousa vão ter internet
A Comunidade Intermunici-

pal do Tâmega e Sousa lançou 
um concurso público interna-
cional para serem instalados 
pontos de acesso a rede wi-fi 
nos locais de maior interesse 
turístico-cultural dos municí-
pios de Lousada, Paços de Fer-
reira e Penafiel.

O aviso foi publicado em 
Diário da República e pretende-
-se que “os centros históricos 
das vilas e cidades da região, 
bem como as zonas de maior 
afluxo de turistas e visitantes, 
vão passar a estar cobertos por 
rede gratuita de internet sem 
fios de elevada qualidade”.

O investimento é de 220 mil 
euros e o projeto intitula-se de 
“Tâmega e Sousa Wi-I” e resulta 
de uma candidatura ao Progra-
ma Valorizar, do Turismo de 
Portugal.

A CIM realça que será “mais 
um importante contributo para 
a consolidação da estratégia pa-

ra o sector do turismo na região, 
tornando-a cada vez mais atra-
tiva e mais coesa económica, 
social e territorialmente”.

De recordar que Paços de 
Ferreira tem a rede operacional 
já instalada, uma vez que bene-
ficiou do projeto WIFI4EU da 
União Europeia.
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FREGUESIAS

No passado dia 17 de 
agosto de 2020, uma Quin-
ta situada no lugar do Ribei-
ro em Baltar, junto à estra-
da nacional 319, foi atacada 
por uma matilha de cães 
vadios. De referir que o es-
paço onde atacaram estava 

limitado por uma cerca, o 
que não impediu o ataque.  
O acontecimento ocorreu  
durante a tarde do referido 
dia, entre as 14 e as 16 ho-
ras, tendo como resultado a 
morte imediata de 2 ove-
lhas e ferimentos nas ou-
tras 6, sendo que em algu-
mas ovelhas os ferimentos 
foram graves.  A Junta de 
Freguesia de Baltar foi  cha-
mada ao local para tomar 
conta da ocorrência, De-
pois de várias diligências, 

foi decidido chamar um ve-
terinário ao local, para tra-
tar dos diversos animais 
que se encontravam feridos  
O veterinário,   indicado pe-
la Câmara Municipal de Pa-
redes, chegou ao local à 22 
horas e tratou dos animais 
vivos, tendo deixado um 
plano de tratamento ao 
proprietário.  Toda esta ac-
ção foi acompanhada pelos 
elementos da Junta de Fre-
guesia, que acompanharam 
no local.

    BALTAR

Matilha de Cães atacou Quinta

14 Sexta-feira 3 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

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

As ruas de Baltar 
são percorridas por 
dezenas de cães du-
rante a noite, que em 
grupo se tornam bas-
tante perigosos. Mes-
m o  d u ra n t e  o  d i a , 
agrupam-se na Rotun-
da da Família. O atual 

canil da Câmara é exí-
guo, apesar dos ani-
mais serem bem trata-
dos por um funcioná-
rio bastante carinhoso 
para com os cães. Os 
mesmos cães perigo-
sos em grupo, tornam-
-se afáveis no canil. A 

solução não passa por 
abater os animais, mas 
sim por construir um 
canil bem maior, de 
forma a resolver a 
questão, que se tem 
revelado preocupante 
na Vila de Baltar e fre-
guesias vizinhas.

O CAB-CRD, está a fa-
zer captações para os seus 
escalões mais jovens nasci-
dos em 2011, 2010, 2009 e 

2008.  Os atletas, acompa-
nhados dos respetivos en-
carregados de educação, 
podem comparecer no Pa-

vilhão da escola secundá-
ria de Baltar às segundas, 
terças e quintas, entre as 
18h e as 19h30.

Estão novamente dispo-
níveis as aulas de Fitness e de 
Dança variada na Associação 
Código Musical. Foi criado 
um plano de contingência de 
modo a garantir segurança 
para os alunos, e evitar con-
taminação pela doença que 
atormenta os dias de hoje.

Era necessário retomar a 
rotina e evitar o sedentaris-
mo, sendo que a dança como 
actividade fisica  é ideal para 
cuidar do corpo. Este tipo de 
actividade permite aprender 
a expressar-se através do 
corpo, exercitando-o, garan-
tindo-se o conhecimento de 

novas pessoas, onde se alia a 
boa disposição e ao mesmo 
tempo, trabalha-se para me-
lhorar a saúde.

As aulas tem um limite de 
alunos, e privilegia-se a mar-
cação prévia para não se ex-
ceder o limite de pessoas re-
comendado. E, sempre que 
as condições climatéricas 
permitam, dar-se-á prefe-
rência às aulas no exterior ao 
ar livre.  As aulas de Fitness 
decorrem às terças-feiras e 
sextas-feiras às 20:30h, as-
sim como as aulas de Dança, 
mas estas no horário das 
18:30h. Poderá escolher o 

seu ritmo, as inscrições po-
dem ser feitas a partir do dia 
15 de Setembro nas instala-
ções da antiga escola primá-
ria de Cristelo, desde que te-
nha mais de 3 anos de idade, 
sem limite máximo de idade, 
e será integrado no escalão 
correspondente à idade que 
apresenta.

Não deixe de encarar es-
t a  m o d a l i d a d e  c o m o  u m 
exercício físico que só lhe 
trará  benefícios, além de 
exercício representa uma te-
rapia, que lhe permite socia-
lizar e ficar com boa disposi-
ção para o dia-a-dia.

A necessidade de um novo Canil 
Camarário

Clube de Andebol de Baltar 
está a fazer captações de atletas

CÓDIGO MUSICAL – ASSOCIAÇÃO DE CRISTELO

O regresso das Actividades de Grupo  
para Crianças, Jovens e Adultos

O Clube Desportivo 
das Aves que vai disputar 
a 2ª Divisão Distrital da 
Associação de Futebol do 
Porto ficou escalonado 
n a  S é r i e  1  j u n t a m e n t e 
com a Associação Des-
portiva Escola De Fute-
bol 115, ADR Pasteleira, 

Associação Desportiva e 
Recreativa de São Pedro 
F i n s ,  A t l é t i c o  C l u b  d e 
Gervide, Clube Marechal 
Gomes da Costa,  Dower 
Sport Clube, Gatões FC, 
Invicta Sport Club, Spor-
ting Club da Cruz, União 
Sport Clube Baltar e Ven-

tura Sport Club.  Esta é 
uma oportunidade de os 
atletas do União de Bal-
tar pisarem um dos pal-
cos da primeira l iga de 
futebol, o que não deixa-
rá de ser marcante para o 
clube e para os seus jo-
vens jogadores.

União de Baltar e Desportivo das Aves  
vão competir no mesmo campeonato

A Associação Para o De-
senvolvimento de Cristelo – 
Ser Social, já abriu portas pa-

ra receber os séniores para a 
temporada 2020/2021. Com 
instalações renovadas, de fo-
ma a garantir o maior confor-
to, estão a decorrer  de novo 
as actividades  que  permitem 
aos séniores exercitar o seu 
corpo e a sua mente, manten-
do-se em forma, saudáveis e 
na  vida  activa. Os seus olhos , 

agora mais do que nunca, ex-
primem a sua alegria interior, 
já que estiveram privados de 
conviver  nos últimos tempos 
uns com os outros,  e regres-
saram agora com todas as 
medidas necessárias, e cum-
prindo o plano de contigência 
para que a sua saúde não seja 
colocada em risco.

    CRISTELO

O Reabertura do SER SOCIAL
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No  passado dia 7  de se-
tembro a sirene tocou 15 
minutos , pois uma idosa sen-
tiu-se mal no Centro de dia 
da Paróquia de Baltar.  Se-
gundo o CDS Paredes ,  a 
Equipa de Intervenção Per-
manente (EIP) não atuou e a 
Viatura Médica Emergência 
e Reanimação (VMER) do 
INEM chegou primeiro ao 
Centro de Dia de Baltar do 
que os bombeiros. Infeliz-
mente a senhora não resistiu 
e acabou por falecer com 
uma paragem cardio respira-
tória. A Equipa de Interven-
ção Permanente (EIP), que 
segundo o CDS foi extinta no 
passado dia 7 de Janeiro,  
existia para evitar estas si-

tuações. Servia para prestar 
o socorro imediato a quem 
dele estivesse necessitado. 
A EIP era constituída por 5 
Bombeiros e era financiada 
pela Câmara Municipal de 
Paredes (50%) pela Autori-
dade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil (50%). 
Para o Presidente dos B.
V.Baltar, o contacto não foi 
diretamente efectuado para 
os B.V.Baltar, o que motivou 
a situação e a situação da EIP 
está devidamente assegura-
da, como sempre esteve ao 
longo de quase 100 anos de 
história. Para José Alberto 
Sousa apenas existe um 
aproveitamento político 
da situação. Perante o alar-
mismo da população, a Jun-
ta de Freguesia pediu escla-
recimentos aos Bombeiros 
Voluntários de Baltar e de 
seguida efetuou o seguinte 
comunicado:  

Junta de Freguesia apoia 
os B.V. Baltar.

ESCLARECIMENTO
JUNTO DOS 
BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE BALTAR
“Nos últimos dias Baltar e 

as suas instituições têm sido 
alvo de notícias pela negativa, 
pondo em causa o funciona-
mento dos B. V. Baltar, que é 
uma instituição fundamental 
da Vila. Deste modo, a Junta 
de Freguesia sente a obriga-
ção de apurar os factos no sen-
tido de tranquilizar e esclare-
cer de forma cabal a popula-

ção. De facto, têm corrido na 
comunicação social e nas re-
des sociais notícias e comuni-
cados que criam instabilidade 
no seio das instituições que 
e s t ã o  a o  s e r v i ç o  d o s 
baltarenses. 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Baltar, os seus órgãos dirigen-
tes e o seu corpo ativo são me-
recedores do maior respeito e 
não merecem ser tratados da 
forma como tem acontecido.  
Da parte da Junta de Fregue-
sia de Baltar nunca ousaremos 

desrespeitar quer a institui-
ção, quer os seus dirigentes, 
quer ainda todos os homens e 
mulheres que ali prestam ser-
viço de socorro e de defesa dos 
bens dos Baltarenses. Como 
não podemos pactuar com os 
factos que estão a ser veicula-
dos relativos ao funcionamen-
to desta instituição e dos seus 
órgãos e porque os B. V. Baltar 
merecem toda a confiança dos 
baltarenses, sentimo-nos na 
obrigação de os esclarecer e 
nesse sentido contactamos a 
direcção dos B.V.Baltar. Relati-
vamente aos factos veiculados 
por alguns interlocutores da 
vida politica local, esclarece-
mos a população que os mes-
mos não correspondem à ver-
dade e no que se refere à EIP, 
os B.V. Baltar esclareceram 
que nas 24 horas de serviço de 
socorro permanente, aquela 
equipa só prestava serviço du-
rante 8 horas. No processo de 
reestruturação do quadro de 
pessoal em curso, os B.V.Baltar 

garantem à população de Bal-
tar, que a operacionalidade do 
Corpo de Bombeiros esteve, 
e s t á  e  e s t a r á  s e m p r e 
garantida. 

Esta postura de promoção 
de uma imagem alarmista e 
negativa da Vila de Baltar, ata-
cando a instituição de mais 
prestígio da Vila de Baltar , 
apenas tem fins políticos e na-
da contribui para o desenvol-
vimento social da nossa Vila. É 
com todas as instituições que 
nós queremos continuar a co-
locar na linha da frente a defe-
sa de Baltar e do seu patrimó-
nio e a valorização dos seus 
recursos, para que os Balta-
renses tenham acesso a uma 
qualidade de vida cada vez 
melhor, que estará sempre de-
fendida pelos B. V. de Baltar 
que esclareceram a Junta de 
Freguesia de Baltar com pro-
vas factuais.

O Executivo da 
Junta de Freguesia de Baltar."

    BALTAR

Morte de Idosa motivou polémica 
nos Bombeiros Voluntários de Baltar

FAUSTINO 
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Os Alunos do Colégio Ca-
sa Mãe cantaram as Janeiras 
na Junta de Freguesia. No 
passado dia 7, os alunos do 
colégio de Baltar visitaram a 
Junta e cantaram as Janeiras 

ao Presidente da Junta Jorge 
Coelho. Esta já é uma tradi-
ção em que a junta tem todo 
o gosto de receber os jovens 
que dão o seu melhor para 
preservarem uma tradição 

que é bonita e tem sempre 
especial significado. Aos alu-
nos foram entregues peque-
nas lembranças de Natal e 
para o ano a tradição é para 
manter.

Devido às condições 
atmosféricas deste últi-
mo mês, a estrada da Rua 
do Ribeiro  ficou bastante 
degradada pois  a água 

criou  "buracos" de gran-
des dimensões e profun-
didade já para não falar 
das pedras soltas que se  
acumularam  no meio da  

referida rua que é uma 
estrada com muito movi-
mento e  é um dos aces-
sos ao centro escolar de 
Baltar. Esta é uma situa-
ção que tem de ser resol-
vida o mais rapidamente 
possível. 

Alunos do Colégio Casa-Mãe 
cantaram as Janeiras na Junta

Mau tempo degradou  
a Rua do Ribeiro 

Já se encontra disponí-
vel para venda o calendário 
solidário da Associação pa-
ra o Desenvolvimento de 
Cristelo- Ser Social. Esta 
não é a primeira edição do 

calendário, mas este ano 
são esperadas muitas sur-
presas, pois os seniores que 
frequentam a associação 
colocaram-se ao dispor pa-
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Ser Social  
Calendário Solidário 2020
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ra uma sessão fotográfica 
que fará a delicia de todos 
aqueles que pretendam 
contribuir com um valor 
simbólico para ajudar a co-
lectividade. O calendário 
encontra-se à venda na se-
de da associação e junto 
dos seus responsáveis.

Não deixe de contribuir!

A Junta de Freguesia vai 
editar um livro sobre a Cidade 
de Lordelo, que resultará da 
recolha e partilha de memó-
rias. Fotos, histórias, testemu-
nhos, documentos, etc, estão a 
ser recolhidos no âmbito de um 
desafio de partilha que foi lan-
çado à população. Os interes-
sados que quiserem partilhar 
os seus arquivos, devem diri-
gir-se à junta de freguesia. Exis-
te também um grupo no face-
book [https://www.facebook 

com/O-Livro-da-Cidade-de-
-Lordelo-103199681146858/]  

onde os interessados poderão 
colaborar na iniciativa.

    LORDELO

Livro da Cidade 

A seguir às férias, o si-
lêncio andou preso às pes-
soas, como se fosse uma 
cobra. Por isso, a nossa ci-
dade foi o domicílio do es-

panto, que me levou a abrir 
a boca e a pensar que havia 
alguma coisa fora da prate-
leira. Hoje, as pessoas pare-
cem uma fábrica de pala-
vras, que, em todo o sítio e a 
toda a hora, falam de várias 
coisas. A maioria dessas 
c o i s a s  d i z  r e s p e i t o  à s 
Piscinas. 

Então, segundo a autar-
quia, a nova época arranca 

a 14 de Setembro e, de 
acordo com as normas da 
Direcção-Geral de Saúde, 
haverá reduções das tur-
mas, “com o intuito de ga-
rantir a segurança e o bem-
-estar de todos”.

Para garantir o lugar, os 
utilizadores deste comple-
xo terão que preencher a 
ficha de inscrição e entre-
gá-la na recepção.

    LORDELO 

Piscinas Municipais de Lordelo

SÍLVIO  
SILVA

No próximo dia 13 de se-
tembro a cidade de Rebor-
dosa vai receber o  Padre 
Ilídio Santos que presidirá à 
Missa Nova dando início à 
sua missão como novo pá-
roco da nossa comunidade. 

Com a situação de pande-
mia – que nos condiciona os 
movimentos e o convívio – 
nem todos terão a oportuni-
dade de estar presentes na 
Igreja. Uma forma de dar as 
boas-vindas ao Padre Ilídio 
poderá passar por saudação 
ao longo do percurso desde 
a entrada em Rebordosa até 
à Igreja Nova.  

PERCURSO:
Depois de celebrar na 

Paróquia de Astromil, sai-
rá em direção a Rebordo-
sa, passando pela Portela 
(17h40) » Rua do Guardão 
» Capelo » Bombeiros Vo-
luntários » Junta de Fre-
guesia » Igreja Velha » (vi-
rando pela Rua da Agra) 
ADR-Cabo » Parque da Ci-
dade » Escola Secundária » 
Centro de Saúde » A’CE-
LER » Centro Paroquial (de 
onde sairá em procissão 
para a Igreja Nova).

    REBORDOSA

Receção ao novo Pároco
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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
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Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princí-

pios orientadores da informação li-

vre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores repre-

sentativos do concelho de Paredes 

em áreas tão diversas como a polí-

tica, a economia, a empresarial, a 

religiosa, a desportiva, a social e do 

seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual pa-

ra todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, con-

vicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leito-

res, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Quando nos falarão  
toda a verdade?

R
etomo o tema. Disse Marcelo, 
na sua superficialidade ver-
borreica: O que conta é a per-

cepção que o Pais tem. Frase à co-
mentador. Disse a jornalista, na sua 
dialéctica interpretativa: O que inte-
ressa é o sentimento que o País tem. 
Frase à Marcelo. O que é o mesmo. 
Falava-se da Festa do Avante, mas is-
so é um pormenor. 
Andamos nisto. Um País de bitaites, 
de sentimentos à flor da pele, de es-
pecialistas de generalidades ou me-
lhor, de nulidades. Um País onde o 
disparate se tornou elemento de va-
lorização curricular. Onde a imobili-
dade grassa, e a incompetência se 
disfarça de precaução.  
Sobre a pandemia, a vertente sanitá-
ria, fala Marques Mendes, Paulo Por-
tas, José Gomes Ferreira. Com refe-
rências vagas e anónimas a fontes e a 
saberes. Com previsões, constata-
ções, evoluções, gráficos, modelos 
matemáticos. Mas sempre com muita 
prosápia e instilação de medo. A ba-
nha de cobra vendida por quem disso 
é expert..  
Sobre a pandemia, a vertente sanitá-
ria, devia falar (e bem) quem sabe, e 
não quem tem dúvidas. Devia falar 
quem tendo dúvidas pudesse con-
frontar a sua opinião com outros qui-
çá com essas ou outras dúvidas. Mas 
não. O debate televisivo está ausen-
te. São monólogos dos ditos vende-
dores. Com incoerências. Com a cria-
ção de unanimidades gratuitas. Como 
s e  h o u v e s s e  a l g o  a  e s c o n d e r. 
Sinistramente. 
Não sabemos hoje mais sobre o vírus 
COVID 19 após 6 meses de pandemia 
e o quê? Não sabemos mais sobre a 
letalidade e sobre a mortalidade e o 
quê? Não sabemos mais sobre vias de 
transmissão, fisiopatologia e o quê? 
Onde estão os verdadeiros especia-
listas em Saúde Publica, Medicina in-
terna, Doenças infeciosas, com as 
suas dúvidas e certezas, não os que 
circulam nas redacções nos média, 
mas dos laboratórios e centros de in-
vestigação universitária? Que infor-
mação nos dá a Epidemiologia, a Ana-

tomia-Patológica, a Bioestatística? 
Que relatórios públicos oficiais há? 
Calem os Marques Mendes, os Por-
tas, os Gomes Ferreira, os Rios, os 
Bastonários. Deixem, melhor, exijam 
que falem os que sabem. Muito, pou-
co, o que for. Os alarmistas, os nega-
cionistas, os optimistas.  Seremos in-
teligentes em descobrir verdades, 
não precisamos que nos impinjam. 
Sendo certo que a pandemia, a sua 
vertente sanitária, não é tudo, haven-
do outras vertentes a considerar (so-
cial, económica, politica), importava 
de vez uma reflexão coerente sobre 
os limites racionais sobre o conheci-
mento atual. 
E não me falem das reuniões técnicas 
no Infarmed! Marcelo e Costa pro-
movem reuniões de especialistas (de 
alguns…) que certamente dirão o que 
eles quererão ouvir. Um círculo fe-
chado,  onde o achismo é rei  (ou 
presidente). 
Um jogo de palavras, difícil de tradu-
zir.  Confinar (bem), Desconfinar 
(mal), Festa do Avante (mesmo com 
provas dadas, MAL) Grande Prémio 
de Automobilismo (Bem). E assim su-
cessivamente. Centros de Saúde, Es-
colas, Lares. Praias, Transportes pú-
blicos. Vacinação, Tempo. Medos, Li-
berdade. Vida, Morte. 
A racionalidade está suspensa. A Vida 
está suspensa. A Cultura está suspen-
sa. Vegetemos, pois. O que conta é a 
perceção do que somos. Se nos quise-
rem fazer de vegetais, porque não? 
Dirá Marcelo.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
regresso à normalidade, é afinal 
um pesadelo. 
Mas o Governo sorri.

A razão do pesadelo, percebe-se hoje cla-
ramente, é o desgoverno com que o des-
confinamento se processou, os maus 
exemplos das mais altas figuras do Estado 
em grandes eventos públicos, a tolerância 
fomentada ao desrespeito pelas regras 
básicas.
E o Governo sorri.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo a situa-
ção de saúde pública agravou-se, a comuni-
cação foi uma desgraça e teve repercus-
sões no exterior.
E o Governo sorri.
Alguns países fecharam as portas a receber 
portugueses com medo de que daqui possa 
ir contágio. 
E o Governo sorri.
Internamente a coisa também correu mal. 

O presidente da Câmara de Lisboa zangou-
-se com a Ministra da Saúde, António Costa 
irritou-se com os peritos epidemiologistas 
que contrariaram a sua propaganda. 
E o Governo sorri.
No entretanto os utentes dos transportes 
públicos queixaram-se de lotação excessi-
va e o Ministro da TAP, Pedro Nuno Santos, 
passou dias a garantir  que está tudo bem 
apesar de todas as provas em contrário. 
E o Governo sorri.
De tudo isto há algumas coisas a reter. 
A fúria de Medina surge por causa da que-
bra do Turismo, não se manifestou devido a 
preocupações com a saúde de quem vive e 
trabalha na cidade, como não o fez desde 
que a pandemia nos atingiu. 
E Pedro Nuno Santos tem a tarefa de com-
prar a TAP com dinheiro dos contribuintes, 
num processo pouco transparente e racional 
do que vários apoios concedidos por outros 
governos europeus a companhias aéreas. 
E o Governo sorri.
As Finanças, tão relutantes a darem incen-
tivos fiscais a áreas como por exemplo a 
cultura, prometem descontos no IRC e IRS 
aos organizadores da final da Liga dos 
Campeões e do IVA az organizadores de 
congressos. 

Sorrisos

T
odos sabemos do alinhamento 
da governação do país com a câ-
mara socialista de Paredes e por 

aí também se percebe a sintonia nos 
meios e nos modos de governar, funda-
mentalmente num aproveitar o sabor 
da onda distribuindo alguma simpatia e 
algumas larachas (que Costa bem sabe 
aplicar) e cavalgando sobre uma oposi-
ção que demora a restruturar-se, unir-
-se e preparar-se. 
Como será lembrada esta governação 
que nos conduz durante a maior crise 
de saúde pública e consequente queda 
do PIB vivida nesta geração?
Quem faz história irá certamente regis-
tar duas palavras: “Não li“.
Quando a responsável máxima da Se-
gurança Social, ministra Ana Mendes 

Godinho respondeu sobre o relatório 
de Reguengos onde se perderam 18 vi-
das, rapidamente lembramos outra 
enorme tragédia de outubro 2017 e o 
relatório sobre Pedrógão Grande com 
duras críticas às falhas do Estado nos 
incêndios, onde dezenas de pessoas 
perderam de uma forma violenta a vi-
da... Na altura, António Costa disse exa-
tamente: “Não li“ e a ex-ministra da 
Administração Interna, Constança Ur-
bano de Sousa, também: “Não li“. 
Passaram três anos de experiência a 
governar. 
Relativizar e fazer umas piadas com pa-
lavras simpáticas, mas com a desumani-
dade e a irresponsabilidade que não 
mudaram um centímetro. É o Partido 
Socialista e os seus parceiros da es-
querda que prosseguem impávidos e 
serenos. Mais do que tudo, é uma atitu-
de que decorre do Governo central pa-
ra uma hierarquia de funcionalismo 
público que se encontra em desmante-
lamento moral, despreocupação com o 
cidadão e incapacidade preventiva de 
atuar socialmente. Tudo ao contrário 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Tanto tempo a governar, já da   ria para remar contra a maré!

mariocamilomota@gmail.com
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Sorrisos
E o Governo sorri.
O PS está infestado de contradições, Antó-
nio Costa tem poder e mostra-o, mas já não 
o usa para governar. 
O país está entregue ao acaso - desco-
brem-se milhões para o negócio da TAP 
enquanto é uma dificuldade encontrar 
dinheiro para a saúde - e essa falta de re-
cursos, dizem os especialistas, contri-

b u i u  p a ra  d i f i c u l t a r  o  c o m b a t e  à 
pandemia. 
E o Governo sorri.
Este é o triste retrato da nova normalidade 
que deixa um lastro de demasiadas coisas 
por explicar.
Tudo isto nas barbas do Presidente da Re-
pública e este também sorri.
A sorrir, sujeitamo-nos todos a morrer a rir.

Tanto tempo a governar, já da   ria para remar contra a maré!
do que deveria ser a entidade que nas-
ceu para nos separar do salve-se quem 
puder: o Estado.
Foi assim em Pedrógão, foi assim em 
Monchique em 2018 no desabamento 
da estrada de Borba, no descarrila-
mento de um comboio... e é pior nos la-
res durante a pandemia e vai continuar 
a ser assim enquanto um vírus se insta-
l a  e n t r e  a  i n c a p a c i d a d e  e  a 
incompetência. 
Um país que segue sem governo ao ar-
rasto de uma geringonça débil quando 
o que chamamos de Estado deveria in-
dubitavelmente incluir planeamento e 
presença em emergência, mas aqui 
parece que nunca lá está nem viu.
Um presidente que ao ver isto mergu-
lha num apoio à esquerda enquanto 5 
anos de não políticas passam e ironica-
mente levam ao fundo as palavras bo-
nitas da esquerda socializante enquan-
to anulam o papel do Estado. Pode-se 
dizer que mataram o Estado na sua 
dignidade e função!
Também é assim na nossa terra… nas 
descargas criminosas no Rio Sousa e 

no Rio Ferreira, na falta de saneamento 
das freguesias de Gandra, Recarei, 
Aguiar de Sousa, Sobreira, Cete e Para-
da de Todeia, na falta de transformação 
da floresta (para evitar os incêndios flo-
restais e as alterações climáticas, na 
adequada gestão dos matos e no com-
bate às acácias e a reconversão de po-
voados de eucalipto), na falta de resolu-
ção dos pontos críticos e na conserva-
ç ã o  c o r r e n t e  d a  E N 1 5 ,  d a 
responsabilidade do IP. 
E na área social? A vantajosa parceria 
entre associações locais e de freguesia, 
que em muito promovem as políticas 
sociais e de proximidade são uma reali-
dade que, em Paredes, só tem lugar se…
Se e só se!... as associações forem dirigi-
das por elementos do Partido Socialis-
ta! Muito cuidado com o desrespeito 
pelas autonomias que permitem o fun-
c i o n a m e n t o  d a  d e m o c ra c i a  e  d o 
Estado!
Garantidamente a experiência a gover-
nar deverá ser o primeiro fator de 
aprendizagem de um Estado sério, dig-
no, democrata e de serviço público!

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

A 
uma semana do regresso às 
aulas, gera-se uma normal 
ansiedade em toda a comu-

nidade escolar, mas mais especial-
mente em todos aqueles que como 
eu temos filhos nas escolas.
A verdade é que os especialistas 
sublinham a convicção de que a 
reabertura das escolas não vai pro-
vocar um aumento significativo dos 
casos de transmissão do novo coro-
navírus, foi possível ver um conjun-
to de especialista defender esta 
posição no recente encontro entre 
especialista e políticos que decor-
reu na passada segunda-feira no 
Porto.
Todos acreditam que no caso do ri-
goroso cumprimento das regras 
emitidas pela Direção Geral de 
Saúde(DGS), a escola não será cer-
tamente um local de transmissão 
do vírus.
Para tal é preciso que cada um de 
nós, perceba que a abertura do ano 
lectivo, vai implicar mais circulação 
de pessoas, e como tal um rigor 
muito maior no cumprimento das 
regras já em vigor. O relaxamento 
que o período de calor e de férias, 
não pode continuar, não são os alu-
nos nem as escolas os transmisso-

res, será sempre a falta de rigor e o 
desleixo que vão causar um dispa-
rar dos casos.
Mais do que nunca o nosso dever 
cívico terá de se sobrepor, a actua-
ção dos Paredenses em geral per-
mitiu até ao momento uma situa-
ção estável em termos de evolução 
do Covid-19, se fomos capazes de 
até ao momento ser rigorosos e 
cumpridores, temos de o ser e va-
mos ser certamente, mais exigente 
não só com os outros, mas princi-
palmente com nós mesmos.
O rigor, continua a ser o melhor me-
dicamento e a melhor vacina que 
existe, vamos usar e abusar desta 
receita.
Todos os equipamentos de prote-
ção identificados pela DGS estão a 
chegar às escolas, sejam os cedidos 
pelo município ou pelo ministério 
da educação. Nas escolas estão 
reunidas todas as condições para 
um arranque com a tranquilidade 
possível nos dias que correm. Mas o 
nosso comportamento quotidiano 
é tão ou mais importante que todos 
estes equipamentos, um mero des-
cuido pode colocar em causa todo 
trabalho conjunto dos Agrupamen-
tos de Escolas, do Ministério da 
Educação e das Autarquias.
Vamos respeitar o actual momento 
pandémico, vamos ser rigorosos e 
exigentes com o cumprimento das 
regras, para podermos assim viven-
ciar um regresso por todos deseja-
d o s ,  c o m  t o d a  a  c a l m a  e 
tranquilidade.

Abertura do ano escolar 
com todos os cuidados

PUB



22 Sexta-feira 11 de Setembro de 2020  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

LUÍS MARIA 
TEIXEIRA FERREIRA
Faleceu no dia 6 de setembro com 70 anos.  
Era natural de Covas- Lousada e residente  

em Beire, Paredes. Era casado com Maria Adelina Ribeiro  
da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA PEREIRA LEAL
Faleceu no dia 6 de setembro com 91 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-
te na Rua do Cabo, nº.156, Vilela, Paredes.  
Era viúva de Arnaldo Coelho da Cunha.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que 
a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 11 setembro 
pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participam 
nestes atos religiosos.  

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa - (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão,  

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

GAUDÊNCIO  
FERREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 2 de setembro com 61anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua José Dias Carneiro, nº. 279, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria Isaura Moreira da Silva 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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 8 de setembro com 85 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua Rio Ferreira, nº. 567, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de Augusto de Sousa Jorge.

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, segunda-feira, dia 14 de setembro, às 19:30 horas 
na Capela de S. José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA DO ROSÁRIO 
FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 28 de agosto com 81 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Trav. Figueira da Porta, nº. 44, Baltar, Paredes. 
Era casada com Alberto Carneiro da Silva.

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

A FAMÍLIA
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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA ELVIRA RODRIGUES
Faleceu no dia 7 de setembro com 87 anos.  

Era natural de Cete-Paredes e residente na Ur-

banização da Coca, nº. 46-2º drt. Cete, Paredes. 

Era viúva de José António Ferreira de Brito.

 

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

ROSA MARIA  
NUNES GOMES
Faleceu no dia 9 de setembro com 48 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Rua da Serração, nº. 64, Vandoma, Paredes. 

Era viúva de Carmindo Manuel Rodrigues 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, domingo, dia 13 de setembro, às 10:30 horas na 
Igreja Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ALBERTINA  
DE CARVALHO TEIXEIRA
Faleceu no dia 31 de agosto com 85 anos.  

Era natural de Real-Amarante e residente  

em Bitarães, 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA DE 
MAGALHÃES MENDES
Faleceu no dia 5 de setembro com 81 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúva de Manuel Augusto de Oliveira Malheiro Freitas.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES
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