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Resgate da concessão à  
Be Water “começou” a dominar 
Assembleia Municipal
POLÍTICA. PSD pediu ao presidente da Assembleia a realização de uma 
reunião extraordinária para debater o regaste da concessão à Be Water 
revelado pela câmara socialista. Nuno Serra, de Lordelo, deu os para-
béns ao presidente de Câmara. //  SOCIEDADE PÁG.10

Sonae encerra Sonae encerra 
fábrica e despede fábrica e despede 
os 43 trabalhadores os 43 trabalhadores 
da Movelpartes da Movelpartes 
em Vilelaem Vilela
//  SOCIEDADE PÁG.8

Poluição dos rios Poluição dos rios 
Sousa e Ferreira Sousa e Ferreira 
chega à Comissão chega à Comissão 
EuropeiaEuropeia    
//  SOCIEDADE PÁG.5

CHTS inicia  
instalação de  
estrutura modular 
para 2ª vaga da 
covid-19 
MUDANÇAS. Estrutura vai originar 
constrangimentos e alterações no 
acesso às urgências //  SOCIEDADE PÁG.6

Bombeiros de 
Rebordosa e Cruz 
Vermelha de Vilela 
com novas viaturas 
 //  FREGUESIAS PÁGS.18 E 19

USC Paredes 
joga este  
domingo  
para Taça  
de Portugal
//  DESPORTO PÁG.14
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EDITORIAL/OPINIÃO

D
esde 1910, o Concelho de Pare-
des viveu historicamente três 
períodos até ao século XXI. O pri-

meiro, com uma economia centrada na agri-

cultura e sujeita às guerras; o segundo, virado 

para o desenvolvimento industrial com mão-

-de-obra profissionalizada e as artes técnicas; 

o terceiro, com maior desenvolvimento da 

educação, cultura e comércio. A geração nas-

cida depois de 1918 cresceu e cedo se dedicou 

às “artes” profissionais, como se vivia até ao 

25 de abril de 1974. Hoje presto tributo a uma 

figura de Paredes, mestre de relojoaria e co-

merciante de ourivesaria, e com muito mérito 

nas suas missões e prestações sociais. Trata-

-se de Belmiro Nunes de Freitas, natural de 

Castelões de Cepeda, Paredes. Nasceu em 

1920, filho de gente de bem, mas com poucos 

recursos e, por isso, quando terminou o ensi-

no primário foi aprender a arte de relojoeiro. 

Cedo se tornou famoso na reparação de reló-

gios, desde os mais simples aos mais sofistica-

dos do mercado e trazidos por emigrantes. Já 

adulto, trabalhou por conta própria em casa 

da sua mãe, até que se enamorou 

por Maria da Piedade Gouveia, fi-

lha de um seu cliente, natural de 

Croca, Penafiel, com quem casou 

em 1945. Construíram a sua casa, 

a Relojoaria e Ourivesaria Freitas, 

no Largo da Feira. Bom profissio-

nal e com clientela fiel que acorria 

às feiras semanais, tornou-se no 

mais famoso vendedor de ouro e 

reparador de relógios das redondezas. Além 

disso criou um atelier de gravação de peças de 

ouro e taças, com a colaboração do seu único 

filho, Aníbal Freitas. Com muito trabalho seu, 

a vida sorriu-lhe e fez parte da Comissão fabri-

queira da Paróquia. Com o Padre Rodrigo 

mandaram construir o Bairro dos Pobres, e 

passou a ajudar os instalados, por iniciativa 

própria. Fez uma relação dos residentes da 

Freguesia com necessidades e organizou for-

mas de apoio de subsistência, acabando com 

os peditórios dos pobres na Freguesia. Foi no-

meado Presidente da Junta, pelo Governador 

Civil do Porto, sob proposta do Presidente da 

Câmara. Para poder tratar dos as-

suntos urgentes mais perto das 

pessoas, fazia-se transportar da 

máquina de escrever e do carimbo 

no seu carro. Fez parte do União 

Sport Club de Paredes, como Pre-

sidente durante 18 anos. Foi Presi-

dente da Junta de Freguesia, que 

deixou por sua iniciativa, mais de 

20 anos, até ao 25 de Abril de 

1974. Foi um dos fundadores da Cooperativa 

Agrícola de Paredes e seu Presidente; Presi-

dente do Rancho Regional, durante mais de 

20 anos, Presidente do Hóquei em Patins; 

Presidente da Banda de Música; e Irmão da 

Santa Casa da Misericórdia. Foi um homem 

que trabalhava com ouro nas mãos, mas que 

na realidade tinha dentro de si um coração de 

ouro, ajudando a comunidade. Facilitava aos 

mais pobres o pagamento das compras a pres-

tações, sem juro e um desconto para alianças 

de casamento. Partiu em 1985, com um rasto 

de milhares de admiradores. Merece ter uma 

rua com o seu nome. Assim espero.

Belmiro Nunes de Freitas (Relojoeiro)

A realização de uma colostomia é um momento difícil! Para 
esclarecer as suas dúvidas e receios conta com a colaboração do 
enfermeiro estomaterapeuta, que o irá apoiar em todo o processo 
de adaptação. De uma forma simples, deixo-lhe alguns conselhos 
que acredito que o ajudarão a retomar a sua vida.

Para prevenir complicações deve ter alguns cuidados com a 
sua colostomia e pele periestomal, remover corretamente o dis-
positivo, efetuar uma boa higiene e aproveitar este momento para 
proceder a uma observação mais atenta do estoma (cor, humida-
de, forma, tamanho e a existência de lesões) e da pele periestomal 
e, finalmente, colocar o dispositivo, garantindo que fica ajustado 
ao estoma para evitar fugas.

Uma colostomia é a exteriorização no abdómem de uma parte 
do intestino grosso para eliminação de fezes, falemos da sua roti-
na diária e de algumas adaptações que o vão permitir manter as 
atividades do dia a dia.

Higiene
Deve manter os hábitos de higiene pessoal e tomar duche nor-

malmente, os dispositivos garantem a adesividade mesmo quan-
do expostos à água e ao calor, no final seque o dispositivo com a 
toalha. A decisão de tirar o dispositivo na hora do duche é sua, mas 
tenha em atenção à temperatura da água e não incida o jato da 
água sobre a colostomia, pois pode provocar sangramento.

Alimentação
Em relação à dieta, deve ir reintroduzindo os alimentos de for-

ma progressiva e em pequenas quantidades, o que lhe permitirá 
identificar aqueles que lhe provocam desconforto ou alteração 
das fezes. Deve ter uma alimentação equilibrada e variada, fazer 
5 a 6 refeições ao longo do dia, mastigar bem os alimentos, procu-
rar cumprir o horário das refeições, de forma a regular o funciona-
mento do seu intestino e ingerir no mínimo, 1.5 litro de água, ao 
longo do dia.

Vestuário
Pode vestir a roupa que usava antes da realização da colosto-

mia, evitando usar roupa apertada ou que o cós das calças/saia e/
ou cinto fiquem sobre a colostomia, uma vez que poderá provocar 
alguma lesão.

Atividade Profissional
Regressar ao trabalho, depende das suas condições físicas e 

emocionais, recorde-se que com pequenas adaptações pode vol-
tar à sua rotina diária. Evite fazer grandes esforços e carregar pe-
sos, para diminuir o risco de prolapsos e hérnias!

 
Sexualidade
O sexo faz parte da vida, mas a presença de um estoma e a alte-

ração na imagem corporal pode ter impacto na sua sexualidade e 
intimidade. A enfermeira estomaterapeuta pode ajudá-lo a si e ao 
seu companheiro, orientando-os para outro profissional de saúde 
para que em conjunto, ultrapassem as dificuldades sentidas, tanto 
a nível físico, como psicológico e consiga adaptar-se à nova condi-
ção. Tenha presente que pode ser necessário algum tempo até as 
coisas voltarem ao normal, mantenha uma atitude positiva!

Lazer
Se gosta de passear e viajar pode retomar estas atividades logo 

que se sinta confiante com a sua colostomia, basta para tal ter al-
guns cuidados e levar consigo material de ostomia em quantidade 
suficiente para ter férias sem percalços.

Atividade Física
Tem múltiplos benefícios, logo que esteja recuperado, e de 

acordo com a sua preferência pode caminhar, correr, nadar, andar 
de bicicleta, evitando os desportos que obriguem o contacto físi-
co, pois podem causar traumatismos abdominais. Tenha em aten-
ção a humidade, o suor e o calor podem alterar a adesividade do 
dispositivo, e reduzir o tempo de uso.

Lembre-se, você é muito mais do que a sua colostomia, esta foi 
realizada para o ajudar a viver e que conta com a colaboração da 
sua enfermeira estomaterapeuta sempre que necessitar! SEJA 

Disfrute a vida  
com a sua colostomia!

FERNANDA GROU

ENFERMEIRA

ESPECIALIZADA 

EM ESTOMATERAPIA

O 
terçolho corresponde a 
um abcesso palpável, do-
loroso, avermelhado, que 

ocorre de forma aguda numa das pál-
pebras na sequência da infeção de 
uma ou mais glândulas sebáceas que 
se encontram no seu bordo ou na sua 
espessura

E tanta sabedoria médica da minha 
parte deve-se ao facto de na última se-
mana ter-me totalmente visto e dese-
jado com um terçolho que atacou e vi-
rulizou o meu olho esquerdo.

A parte do ver-me todo é exagero 
pois em rigor só me vi pela metade por-
que essa coisa me tirou a visão desse 
olho e por isso fiquei reduzido ao meu 
hemiciclo ocular direito.

Sofri, mas aprendi muito.
Desde logo que à coisa, mais cienti-

ficamente, também chamam Chalázio 
e/ou Hordéolo, que são realidades 
bem mais dignas de se transportar na 
cara que um terçolho que parece ma-
leita de curandeiro retirado das fábu-
las populares.

Depois, que no recurso à sabedoria 
das nossa avozinhas, de que todos so-
mos discípulos, há várias receitas mila-
grosas para o terçolho desaparecer.

As mais populares são a dos panos 

quentes diretamente aplicados no 
olho e a das alianças roçadas na pálpe-
bra purulenta, como se o matrimónio 
fosse instituição suficientemente sau-
dável para acabar com os males do 
mundo ou pelo menos com os males 
dos olhos.

Posso assegurar que as compres-
sas mornas, se bem espremidas, apli-
cadas na retina funcionam … mas só se 
aplicadas por terceira pessoa que o 
faça com muito amor e carinho, por-
que a auto-aplicação, pelo menos no 
meu caso, deixou muito a desejar. A 
mezinha do roçar a aliança não experi-
mentei porque não a tenho…

A minha óbvia conclusão empírica 
é que não podem os solteiros, viúvos e 
divorciados sem companhia arriscar-
-se a ter um terçolho sob pena de lhes 
faltar um dos dois instrumentos fun-
damentais para os combater.

No meu caso, então, numa primei-
ra fase, acheguei-me à primeira solu-
ção, que foi cumprida com toda a exce-
lência dos requisitos supra exigidos, 
mesmo que seja preciso ter um certo 
poder de encaixe de aguentarmos ser 
acusados, injustamente, de sermos 
uns mimalhos. 

Adiante, acreditem que os panos 
quentes colocados com muito carinho 
valem bem um terçolho.

Aprendi também que é bom ter 
amigos … de preferência com o curso 
de medicina. E agora com as formas de 
contato imediatas, coitados, sujeitam-
-se ao pânico de qualquer um mesmo 
que apenas vítimas de um, pelos vistos 

normal, terçolho…O meu profundo 
agradecimento aos meus vizinhos do 
terceiro andar. Só não prometo para a 
próxima não abusar outra vez…

Aprendi também que em tempos 
de Covid só está uma farmácia de ser-
viço durante o fim de semana em todo 
o concelho de Parede .. a mim calhou-
-me a de Vales, Rebordosa. Vá lá que o 
atendimento foi bom para compensar 
a distância.

Aprendi também que há pessoas 
que têm carinho por mim e se preocu-
pam com o meu bem estar o que é qua-
se tão bom quanto pormos paninhos 
quentes no olho. Aconselho a experi-
mentarem as duas, tenham ou não 
terçolhos.

E aprendi finalmente que é bom 
existirem jornais locais como o Pro-
gresso de Paredes, e tê-los à mão pois 
é na imprensa regional que encontra-
mos rapidamente os contatos que 
precisamos.

Aqui encontrei o contato do Dr Flá-
vio Henrique Paiva, oftalmologista, 
que compreendendo a minha urgência 
e pavor, foi de uma simpatia inexcedí-
vel e me atendeu imediatamente e, 
além do tratamento final ,me deu a 
tranquilidade que necessitava prome-
tendo-me que dois dias depois já tudo 
estaria resolvido.

Por isso a ele lhe devo que este edi-
torial não tenha sido escrito em verso, 
que era aquilo a que me obrigaria fa-
zer, para imitar o poeta Camões, caso 
no momento em que escrevo este edi-
torial tivesse um olho a menos!

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O TERÇOLHO ou a utilidade da Imprensa Regional

FELIZ e disfrute da vida!
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A 
GNR identificou 
em Paredes um 
h o m e m  d e  3 0 

anos, pelo crime de furto em 
residência e recuperou pe-
ças de ouro furtadas, no con-
celho de Penafiel.

No âmbito de uma denún-
cia apresentada por crime de 
furto em residência, ocorri-
do no dia 3 de outubro e no 
qual haviam sido furtados 
diversos objetos em ouro e 
outras peças de bijuteria, os 
militares do Núcleo de Inves-
tigação Criminal (NIC) de 
Penafiel conseguiram recu-
perar todos os objetos furta-
dos e identificar o principal 

suspeito do furto. O suspei-
to, com antecedentes crimi-
nais pela prática de crimes 
desta natureza e por crimes 

de violência doméstica, foi 
constituído arguido, e os fac-
tos foram remetidos ao Tri-
bunal Judicial de Paredes.

A Polícia Judiciária 
identificou e deteve um 
homem de 20 anos, no dia 
30 de setembro, pela prá-
tica dos crimes de homicí-
dio qualificado na forma 
tentada e de detenção de 

arma proibida. Os factos 
ocorreram no passado 
dia sete de agosto num 
estabelecimento de di-
versão noturna em Gan-
dra e tiveram por base 
“questões fúteis”, segun-

do relatou a Judiciária. Na 
ocasião, tanto o autor co-
mo a vítima empunharam 
uma arma de fogo, tendo 
o primeiro efetuado qua-
tro disparos, três dos 
quais atingiram a vítima.

Recuperação  
de peças de ouro 
furtadas

PJ deteve homem  
por tentativa de  
homicídio em Gandra

PUB

Detido por cultivo e  
tráfico de estupefacientes

Pulseira eletrónica  
por violência doméstica

Um homem de 49 anos foi 
detido, no dia 25 de setem-
bro, por suspeita de cultivo e 
tráfico de estupefacientes, 
na Sobreira. No âmbito de 
uma denúncia a informar 
que um indivíduo tinha uma 
plantação de canábis, os mili-

tares do Núcleo de Investi-
gação Criminal (NIC) da 
GNR localizaram a plantação 
na freguesia da Sobreira. 

“No decorrer da ação po-
licial, foi realizada uma busca 
domiciliária da qual resultou 
a apreensão de dez plantas, 

várias folhas secas e semen-
tes de canábis, com um peso 
total de cerca de cinco qui-
los”, explica a GNR. O suspei-
to foi detido e constituído 
arguido, e os factos foram 
remetidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes.

A GNR deteve no dia 24 
de setembro um homem, de 
44 anos, por violência do-
méstica no concelho de 
Paredes.

O agressor, casado há 
cerca de 19 anos com a víti-
ma, uma mulher de 37 anos, 
alegadamente, exercia com-
portamentos violentos para 
com a esposa. O indivíduo, 
movido por ciúmes, acusava 
a mulher de manter relações 
extraconjugais, “exigindo-
-lhe diariamente o seu tele-
móvel a fim de controlar to-
das as chamadas telefónicas 
efetuadas”. 

“A vítima chegou a ser 
ameaçada de morte com re-
curso a armas brancas e que 
seria incinerada com recurso 
a gasolina, pelo que, com re-
ceio da sua própria vida e a 

dos seus dois filhos menores, 
que tem em comum com o 
agressor, decidiu fugir da sua 
residência para salvaguarda 
da integridade física e psico-
lógica dos mesmos”, conta a 
GNR.

Presente a primeiro in-
terrogatório judicial no Tri-
bunal Judicial de Penafiel, o 
indivíduo passou a ser con-
trolado por pulseira ele-
trónica tendo ficado impedi-
do de se aproximar da vítima 
a menos de 500 metros. 
Também não pode contactar 
a mulher “por qualquer for-
ma ou meio”.
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O 
eurodeputado 
José Gusmão, 
recentemente, 

efetuou um périplo pelos 
dois rios – Sousa e Ferreira 
– e constatou "in loco", o es-
tado de poluição em que se 
encontram estes cursos de 
água que rasgam o conce-
lho de Paredes. 

Em setembro de 2020 foi 
encontrada uma grande quan-
tidade de peixes mortos no 
Rio Sousa, Paredes, o que terá 
sido causado por mais uma 
descarga poluente. 

“Consta” que as descar-
gas “provêm de uma vacaria 
ilegalmente instalada” em 
plena Reserva Ecológica 
Nacional de Lousada, que já 
teve ordem de encerra-
mento, decisão da qual os 
responsáveis recorreram 
alegando que o domínio hí-
drico é da Agência Portu-
guesa do Ambiente, enqua-
dra José Gusmão.

O eurodeputado explica 
que o Bloco de Esquerda já 
alertou o Governo mais do 
que uma vez sobre a polui-
ção deste rio, “mas não pare-
ce haver inspeção, apura-
mento de responsabilidades 
e um plano para acabar com 
estas descargas que põem 
em causa a qualidade da 
água e da biodiversidade”. 
Com crimes ambientais a re-
produzirem-se em todo o 
território português “com 
aparente impunidade duran-
te tempo suficiente para al-
gumas situações se torna-
rem irreversíveis”, os blo-
quistas entendem que “é 

urgente perceber que traba-
lho tem feito a APA e se crité-
rios económicos estão a ser 
colocados à frente de crité-
rios ambientais”.

Estando em causa “mais 
uma situação” que desres-
peita a Diretiva Quadro de 
Água, os eurodeputados 
questionaram a Comissão 
Europeia “se irá pressionar 
o Governo Português e se 
está a Comissão disponível 
para abordar de forma séria 
o problema de falta de fis-
calização e consequente 
impunidade no crime am-
biental em Portugal”, pode 
ler-se no requerimento as-
sinado por José Gusmão e 
Marisa Matias.

PSD DIZ QUE ETAR DE 
PAÇOS DE FERREIRA 
CONTINUA 
A POLUIR O RIO
O PSD/Porto denunciou 

no dia 29 de setembro que a 
Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de 
Arreigada,  em Paços de 
Ferreira, continua a lançar 
efluentes para o rio Ferrei-
ra "apenas com tratamento 
primário", transformando-o 
num "esgoto a céu aber-
to".A posição do PSD ocor-
re depois de um grupo de 
deputados eleitos pelo Por-
to, acompanhados dos au-
tarcas de Lordelo (Paredes) 
e Frazão/Arreigada (Paços 
de Ferreira),  terem visi- 

tado aquele equipamento.
"O PSD ouviu os autar-

cas e o responsável pelo 
funcionamento da ETAR e 
espera que os compromis-
sos do senhor ministro do 
Ambiente, Matos Fernan-
des, sejam, desta vez, para 
cumprir, face aos cíclicos 
compromissos anteriores 
falhados, previsto agora 
para o final do mês de outu-
bro", descreve o PSD.

Aquele partido diz es-
tranhar que, "num investi-
mento de cinco milhões de 
euros, "não se tenha inves-
tido um pouco mais numa 
solução que salvaguardas-
se o rio das descargas sem 
qualquer tratamento".

Para o PSD, "a forma co-
mo, durante as obras de 
modernização da ETAR, foi 
autorizada a realização das 
descargas dos efluentes, 
sem tratamento no rio Fer-
reira, com a anuência da 
A g ê n c i a  Po r t u g u e s a  d o 
Ambiente, revela o fracasso 
do Governo nesta matéria".

"As responsabilidades 
políticas são claras. O mi-
nistro do Ambiente e a Câ-
mara de Paços de Ferreira 
[PS] devem ser responsabi-
lizados pela sua incapacida-
de em gerir a obra de forma 
a evitar o crime ambiental, 
bem como a Câmara de Pa-
redes que, estranhamente, 
não tem defendido as suas 

populações neste proces-
so", conclui. No dia 21 de 
setembro, o vereador do 
Ambiente na Câmara de Pa-
ços de Ferreira (PS) disse 
que “durante o mês do ou-
tubro, todas as águas resi-
duais produzidas no conce-
lho sairão devidamente 
tratadas para o rio Ferrei-
ra", afirmou Paulo Ferreira. 
Naquela data, foi dito na 
v i s i t a ,  a p e n a s  2 5 %  d o s 
efluentes lançados ao rio 
contava com o tratamento 
completo. A informação se-
ria, dias depois, reafirmada 
pelo ministro do Ambiente, 
Pedro Matos Fernandes, 
aquando da inauguração do 
Parque Urbano de Cête.

Poluição dos rios Sousa e Ferreira 
chega à Comissão Europeia

António Orlando  | texto

AMBIENTE. Eurodeputados do Bloco de Esquerda, Marisa Matias e José Gusmão, questionaram a Comissão Europeia sobre a po-
luição nos rios Sousa e Ferreira. PSD insiste em responsabilizar o PS pela poluição em Lordelo.
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Maternidade do CHTS em obras

Arrancaram as obras de 
remodelação da área ma-
terno-infantil do Centro 
Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), localizada 
no Hospital Padre Améri-
co, em Penafiel.

A empreitada, cujo va-
lor de investimento é 154 
309,38 euros, implica a 
realização de obras no pi-
so 6, passando a garantir 
instalações mais moder-
nas no internamento e 
uma hotelaria mais agra-
dável e próxima de outras 
m a t e r n i d a d e s  m a i s 
recentes.

A maternidade do Hos-
pital Padre Américo é uma 
das maiores do país e dá 
assistência à vasta popula-
ção de 520.000 habitantes 
(mais de 5% da população 
portuguesa), residente em 
1 2  c o n c e l h o s  d e  4 
distritos.

Cerca de 2.500 crianças 
nascem todos os anos na 
maternidade do CHTS que 

possui ótimos indicadores 
de qualidade como, por 
exemplo, uma das mais bai-
xas taxas de cesarianas. 
Em 2019, a taxa de cesaria-
nas no CHTS foi de 23,1% 
e, a nível nacional, a taxa 
situou-se nos 29,79%.

Carlos Alberto, presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração do CHTS, sa-
lienta que “com estas me-
lhorias nas instalações, o 
conforto e privacidade 
que vamos poder propor-
cionar às mães e aos bebés 

serão significativamente 
m e l h o r e s ”.  C o m  e s t a s 
obras, “que se estima” po-
derem ficar “concluídas no 
final do ano”, vai ainda per-
mitir à administração hos-
pitalar “poder fazer-se 
uma gestão mais eficaz das 
camas, libertando espaços 
q u e  p o d e rã o  s e r v i r  d e 
apoio aos outros serviços, 
quer para permitir aumen-
to de cirurgias, quer para 
internamento de outros 
doentes”, acrescenta fonte 
do CHTS.

E
nquadrado no pla-
no de contingência 
para resposta à 2ª 

vaga da Covid-19, o Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa (CHTS) iniciou esta sema-
na a instalação de uma estru-
tura modular junto à Urgên-
cia Geral do Hospital Padre 
Américo, em Penafiel.

A instalação desta estru-
tura vai originar alguns cons-
trangimentos e alterações 
no acesso às urgências.

Toda a área por baixo da 
cobertura/pala da Urgência 
Geral será vedada, devendo 
os utentes, que se deslo-
quem de carro, ou ambulân-
cias parar no início da via que 

segue até à Urgência.  O 
acesso ao parque de estacio-
namento dos utentes vai ser 
também alterado.

“Desde cedo que o CHTS 
tomou medidas para preve-
nir o contágio, o que implicou 
alterar uma série de procedi-
mentos nas mais diversas 
áreas com o objetivo de ga-
rantir a segurança dos uten-
tes, acompanhantes e profis-
sionais de saúde”, explica 
fonte da administração 
hospitalar.

O CHTS “apela, mais uma 
vez, à compreensão de todos 
para que seja possível me-
lhorar a prestação assisten-
cial e aumentar a segurança 
do atendimento à população 
nesta fase de combate à pan-
demia”, acrescenta a fonte.

CHTS inicia instalação de estrutura  
modular para 2ª vaga da covid-19

António Orlando  | texto

MUDANÇAS. Estrutura vai originar constrangimentos e alterações no acesso às urgências por causa da pandemia.

António Orlando  | texto
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F
oram detetados 
vestígios de Le-
gionella no siste-

ma de águas quentes das 
cantinas dos Centros Esco-
lares de Recarei e de Mou-
riz. Fonte da câmara de Pa-
redes garante que situação 
está “controlada”.

A deteção da bactéria 
determinou o encerramen-
to dos refeitórios e da can-
tina dos dois centros esco-
lares e foi ainda desligado o 
circuito de água quente, 
sendo que os “balneários 
e s t av a m  j á  e n c e r ra d o s , 
uma vez que a norma da 

DGS sobre a pandemia da 
covid-19 a tal obriga”.

De acordo com o comu-
nicado da autarquia, foram 

criados espaços alternati-
vos para que os alunos pos-

sam fazer as refeições, ga-
rantindo o cumprimento 
das normas determinadas 
pelas autoridades de saúde. 

A Câmara Municipal de-
talha ainda que foi durante 
um procedimento habitual, 
previsto na legislação, que 
foi detetada a presença da 
bactéria. Acredita a autar-
quia que em causa estará o 
facto de os estabelecimen-
tos de ensino terem estado 
“parados desde março”, 
apesar de terem sido toma-
das “medidas preventivas 
antes do arranque do início 
do ano letivo”. 

Por orientação da Dele-
gada de Saúde, as escolas 
continuam a funcionar com 

as devidas adaptações. Na 
sequência deste novo caso 
de legionela, o anterior ti-
nha sido detetado nas pisci-
nas de Recarei, o PSD Pare-
des questiona o presidente 
da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, sobre “o porquê de não 
estar a ser cumprida a Lei nº 
52/2018, de 20 de agosto, 
que estabelece o regime de 
prevenção e controlo da 
Doença dos Legionários?”, 
pergunta Ricardo Sousa, 
presidente do PSD/Pare-
des, fazendo notar a que “a 
bomba de água no centro 
e s c o l a r  d e  M o u r i z ,  p o r 
exemplo, esteve avariada 
mais de três meses”.

Detetada Legionella nas cantinas  
das escolas de Recarei e Mouriz

António Orlando  | texto

POLÉMICA. PSD Paredes questiona o presidente do município sobre o porquê de "não ter efetuado análises à água antes da esco-
la funcionar”. A câmara de Paredes garante que seguiu as medidas "determinadas pela delegada de saúde".

PUB
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A 
comunicação foi 
enviada aos traba-
lhadores em 24 de 

julho, na base do encerramen-
to estão “a redução das vendas 
nos últimos anos, pese embora 
o avultado investimento efe-
tuado em 2017”, “a deteriora-
ção dos resultados operacio-
nais”, “os fluxos de caixa negati-
vos gerados nos últimos anos” 
e “os prejuízos registados”.

De acordo com a adminis-
tração, estas circunstâncias 
foram “agravadas pela situa-
ção que a pandemia covid-19 
está e vai continuar a provocar 
na economia e nos mercados”, 
não vendo a empresa “viabili-
dade em recuperar o negócio e 
obter rentabilidade sustentá-
vel ,  com fluxos de caixa 
positivos”.

Um trabalhador, que pediu 
anonimato, afirma, contudo, 
“não entender o real motivo do 
encerramento”, garantindo 
que “a empresa sempre man-
teve bastantes encomendas e 
faturação para o seu principal 
cl iente,  a IKEA Industry 
Portugal”.

Os funcionários questio-
nam, também, “o motivo pelo 
qual a administração da em-
presa nunca sequer equacio-
nou a eventual entrada em 
‘lay-off’, situação que ocorreu 
em todas as restantes empre-
sas do grupo”, na sequência da 
crise gerada pela pandemia. Os 
trabalhadores dizem sentir-se 
“ainda mais revoltados e lesa-
dos” pelo facto de a empresa 
estar agora a propor indemni-
zações com “valores inferiores 
aos que pagou a todos os ou-

tros trabalhadores que saíram 
nos despedimentos anterio-
res”, avançando que “a Sonae 
Indústria sempre pagou nestas 
situações, como mínimo, à ra-
zão de 1,16 [salários] por cada 
ano de contrato, quando agora 
pretende fazê-lo apenas a 
1,00”.

Fonte oficial da Movelpar-
tes explicou à Lusa que, “ape-
sar dos investimentos realiza-
dos”, a unidade “tem vindo a ter 
um fraco desempenho ao lon-
go dos últimos anos, com resul-
tados negativos acumulados, 
realidade que se agudizou com 
a situação de pandemia”.

“Perante estas circunstân-
cias, o Conselho de Adminis-
tração decidiu encerrar total e 
definitivamente esta unidade 
industrial”, disse, avançando 
que “o processo de encerra-
mento, comunicado em julho 

último, deverá estar concluído 
antes do final do ano”. Segundo 
se lê na comunicação enviada 
aos trabalhadores, a decisão 
implica o despedimento coleti-
vo dos 43 trabalhadores da 
empresa, “com exceção do tra-
balhador que celebrou um 
contrato de cessação de posi-
ção contratual com uma socie-
dade do grupo Sonae Indústria 
para o exercício de outras 
funções”.

O despedimento coletivo 
agora decidido é o terceiro 
efetuado na Movelpartes na 
última década: em janeiro de 
2009 foi anunciada a saída de 
42 trabalhadores da unidade 
de Vilela e, em junho de 2015, 
a decisão de deslocalizar para 
Paredes toda a produção da 
unidade de Alcanede (Santa-
rém), levou à saída de 51 fun-
cionários desta fábrica.

BLOCO DE ESQUERDA 
QUESTIONA GOVERNO
O Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda (BE) ques-
tionou o Ministério do Traba-
lho e da Segurança Social a pro-
pósito do encerramento da 
Movelpartes, por não entender 
o anunciado encerramento fa-
zendo notar que a empresa 
apresentou "um resultado lí-
quido, em 2019, de 165 mi-
lhões de euros e de 207 milhões 
de euros em 2018". Perante es-
tes números, o deputado do BE, 
José Soeiro, questiona o Go-
verno “se está a tutela disponí-
vel para analisar com a Movel-
partes, no quadro dos apoios 
extraordinários às empresas 
concedidos no contexto da 
pandemia, uma solução que 
permita a viabilização da em-
presa e a manutenção dos pos-
tos de trabalho e que medidas 
pretende o Governo adotar 
com caráter de urgência para 
que rapidamente estes traba-
lhadores tenham acesso a me-
didas de proteção social con-
sentâneas com a situação des-
crita”". O BE quer ainda saber se 
o Governo “tem conhecimento 
da transferência de apoios pú-
blicos para esta empresa”.

Sonae encerra fábrica e despede os 43 
trabalhadores da Movelpartes em Vilela

António Orlando  | texto

CRISE. A Movelpartes, empresa de componentes para a indústria de mobiliário do grupo Sonae Indústria, vai encerrar a unidade de 
Vilela, Paredes. Despedimento coletivo dos 43 trabalhadores justificado com a “situação atual do negócio”, agravada pela pandemia.

HISTÓRIA

1989

Constituição da empresa com denominação “PLA-

MAC”, situada em Alcanede.

1992

Início da atividade com a produção de painéis de aglo-

merado, perfis de MDF e portas revestidas a PVC.

1993

Constituição da empresa “Movelpartes S.A.” em Vilela.

1995

Aquisição da empresa “PLAMAC” pela Sonae Indústria 

– início da produção de mobiliário em KIT.

2003

Integração da empresa “RESOFLEX” na unidade de 

Vilela.

2004

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (NP 

E N  9 0 0 1 )  –  F u s ã o  d a  “ R E S O F L E X ”  c o m  a 

“Movelpartes”.

2011

Certificação no âmbito da Cadeia de Responsabilidade 

pela norma PEFC.

2012

Certificação no âmbito da Cadeia de Responsabilidade 

pela norma FSC®.

2015

Concentração das operações e toda atividade na unida-

de de Vilela.

2017

Através de um projeto de branding, renovou a sua iden-

tidade visual para refletir a personalidade da empresa: 

sólida, global, multicultural e proximidade dos seus 

parceiros.

2020  

Encerramento comunicado aos trabalhadores.

PUB
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Há Portugueses, espalhados por todo o mundo. Na Ho-

landa, uma grande comunidade, marca a alma e a raça da 

Pátria de Camões. A maioria dos descendentes dos nos-

sos compatriotas, gostam de revisitar as origens dos pais, 

mas não pensam em regressar, por razões de, nível de vi-

da, poder de compra, apoios sociais, serviços de saúde, 

garantia de uma profissão com estabilidade e certezas de 

futuro. A título de exemplo, refiro o ordenado mimimo 

nacional de Mil e Setecentos Euros (1.700 €).

No centro de Amesterdão, está a Sede da comunidade 

Portuguesa “ Os Lusitanos”, com instalações espaçosas; 

amplo salão. A trás do balcão, a cozinha, onde um simpáti-

co casal de Gaia, confeciona pratos típicos portugueses, 

que fortalecem a união e o espírito Lusitano, bem eviden-

te a quem os visita.

A parte exterior da porta de entrada, é embelezado 

com um mural do Pantera Negra (Eusébio) e na extensa 

parede interior, cosmopoliticamente, os emblemas dos 

principais clubes portugueses: Porto, Benfica, Sporting, 

Belenenses, Maritimo e, muitos outros, que reflete a sã 

convivência lusa, numa contagiante alegria e união, na 

certeza de um futuro, com garantias geracionais.

O sistema de saúde Holandês, é reconhecidamente, 

como um dos melhores da Europa e até do mundo. O Ins-

tituto “Euro Health Consumer Index”, é uma combinaçao 

do público com o privado, assente nos princípios da igual-

dade social, solideriadade, eficiência e valorização da re-

lação Médico/ Doente.Este sistema, apresenta diferen-

ças significativas quando comparado com o Português 

pois, reside no facto do governo holandês ser o responsá-

vel pelo acesso e qualidade ao sistema de saúde. Contudo, 

a sua gestão é feita pelos privados, em contraste com o 

que acontece em Portugal, cujos Administradores, são 

nomeados pelo Governo, da sua confiança, os famosos 

"jobs for the boys".

O Médico de Familia, é o primeiro contacto com o 

doente no sistema Nacional de Saúde da Holanda, tal co-

mo em Portugal, só que os passos seguintes, direcionam-

-se para a relação Médico / doente, pela avaliaçao dos 

sintomas e da necessidade do tratamento hospitalar ou 

outro, como medicação ou exames de diagnóstico e só 

depois, o acesso ao hospital mas, sempre acompanhado 

de uma referência do Médico assistente, descongestio-

nante as urgências hospitalares, ao contrário do que se 

verifica todos os invernos nos hospitais Portugueses. Ou 

seja, não vai à urgência do hospital quem quer, mas quem 

é referenciado pelo médico de família. No último inverno, 

excepcionalmente, e devido ao Covid 19, as pessoas su-

geitaram-se ao confinamento.

Todos beneficiam deste sistema: os doentes, são aten-

didos de imediato, evitando-se horas de espera nas ur-

gências, libertando os profissionais de saúde para pode-

rem executar mais e melhores actos médicos.

Os Profissionais de Saúde Portugueses, são reconhe-

cidos mundialmente, apesar das suas parcas condições 

de trabalho. A confirmá-lo, podemos atentar às elogiosas 

palavras públicas do Primeiro Ministro Inglês Boris John-

son, ao Enfermeiro Português: "salvou-me a vida", após 

um internamento hospitalar por Covid 19. Por estas e 

outras, é que os nossos filhos quando partem para esse 

mundo fora, são acarinhados e reconhecidos, como técni-

cos competentes e por isso, raramente, são estimulados a 

regressar.

CAMILO MOTA

MÉDICO

Portugueses  
na Holanda  e no 
mundo

ANAFRE espera que lei de reversão 
das freguesias seja abrangente

O Presidente da Asso-
ciação Nacional de Fre-
guesias (ANAFRE) diz ter 
recebido garantia da mi-
nistra da Coesão Territo-
rial de que a proposta de 
lei do novo regime de cria-
ç ã o  d e  f r e g u e s i a s  s e j a 
aprovada em Conselho de 
Ministros, nos primeiros 
dias de outubro, de modo a 
que seja votada no Parla-
mento para aprovação an-

tes de 31 de março e assim 
poder entrar em vigor a 
tempo das próximas elei-
ções autárquicas.

O processo, que se ar-
rasta desde a anterior legis-
latura, deverá permitir a re-
versão de "cerca de 500 
freguesias" que foram agre-
gadas na reforma adminis-
trativa de 2013.

Segundo Jorge Veloso, 
as discussões com o Gover-
no não permitiram ainda 
perceber qual a versão fi-

nal do texto, mas o presi-
dente da ANAFRE acredita 
que a proposta de lei será 
"abrangente" e contará 
com os contributos que 
freguesias e municípios 
têm dado ao longo do pro-
cesso. "Aponta-se para cer-
ca de 500 freguesias, nú-
mero redondo" que serão 
abrangidas por esta rever-
são, sendo que os custos da 
medida ainda não foram 
discutidos com o Governo. 
Na expectativa está tam-

bém a Plataforma Nacional 
Recuperar Freguesias, um 
movimento que abrange 
48 grupos de cidadãos que 
pretendem regressar ao 
antigo mapa de freguesias. 
"É algo que há muito dese-
jamos, estamos expectan-
tes", diz o coordenador da 
Plataforma, Filipe Gonçal-
ves, considerando que é 
importante que a nova le-
gislação "corrija os erros 
da reforma administrativa 
de 2013".

António Orlando  | texto

D
epois de dois tri-
b u n a i s  t e r e m 
d e c i d i d o ,  e m 

2003 e em 2019, de forma 
diferente sobre a possibili-
dade de uma câmara con-
tratar uma empresa de um 
presidente de junta, o Su-
premo Tribunal Adminis-
trativo (STA) tirou as tei-
mas e uniformizou a juris-
prudência: é proibido.

Segundo o Supremo Tri-
bunal Administrativo, de 
cada vez que um presidente 
de uma junta de freguesia é 
contratado para prestar al-
gum serviço à Câmara Mu-
nicipal a que pertence in-
corre numa situação de 
“conflito” entre os seus pró-
prios interesses empresa-
riais e o interesse público 
no município a que perten-
ce. Os presidentes de junta 
fazem parte da Assembleia 
Municipal, daí o conflito, 
entende o tribunal.

A decisão do STA surge 
depois de um contrato com 
a Câmara de Lousada ter 

levantado dúvidas. Em cau-
sa estava o facto de a câma-
ra, de maioria PS, ter aber-
to um concurso público 
para a requalificação de 
uma escola, que foi ganho 
pela empresa Pedro Mo-
reira e C.ª, Lda., cujo sócio-
-gerente é Carlos Moreira, 
presidente da Junta de 
Meinedo (PSD), no mesmo 
concelho. A empresa que 

ficou em segundo lugar im-
pugnou a decisão, que teve 
desfechos variados. Pri-
meiro, o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Penafiel 
deu razão à câmara, porque 
se tratava da proposta com 
o valor mais baixo. Depois, 
o Tribunal Central Admi-
nistrativo do Norte mante-
ve a decisão dando razão à 
câmara, mas, em recurso, o 

STA mudou o rumo. O Su-
premo Tribunal Adminis-
trativo decidiu assim uni-
formizar a jurisprudência, 
não deixando espaço para 
interpretações opostos à 
que agora vigora: é ilegal 
qualquer contratação de 
empresas de presidentes 
de junta por parte das câ-
m a r a s  c u j o  c o n c e l h o 
pertençam.

Câmaras impedida de fazer 
contratos com empresas 
de presidentes de junta

António Orlando  | texto

DECISÃO. Supremo Tribunal Administrativo uniformizou jurisprudência para 
impedir câmaras de fazer contratos com empresas de presidentes de juntas do 
mesmo município.
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O 
anunciado res-
gate municipal 
da concessão da 

água e saneamento à con-
cessionária Be Water domi-
nou a reunião da Assembleia 
Municipal que decorreu no 
dia 25 de outubro, devido à 
pandemia, no pavilhão da 
EB2,3 Paredes. 

O PSD não entrou em dis-
cussões sobre o assunto, 
porque, explicou Manuel 
Gomes, o seu partido quer 
que o presidente da Assem-
bleia Municipal convoque a 
realização de uma reunião 
extraordinária para debater 
o resgate. Ainda assim, da 
bancada laranja, Nuno Serra, 
presidente de junta de fre-
guesia Lordelo deu os para-
béns a Alexandre Almeida 
“ p e l a  c o r a g e m  e  p e l a 
iniciativa”.

Rui Silva, do grupo muni-
cipal do PS, recordou que foi 
o executivo de Alexandre 
Almeida quem teve a res-
ponsabilidade de chamar a 
si a reversão da concessão, 
criticando a gestão do PSD 
que foi poder até 2017. “Pe-
rante este cenário não se 
poderia continuar a asso-
biar para o lado como vinha 
acontecendo até aqui. Mais 

uma vez vamos resolver um 
problema criado pelos ante-
riores governos do PSD, 
mais uma vez vamos recom-
prar aquilo que foi vendido. 
Foi assim com a antiga zona 
desportiva e está a ser agora 
com os antigos Serviços Mu-
nicipais de Água e Sanea-
mento, aumentando o pa-
trimónio municipal e permi-
t i n d o  a o s  p a r e d e n s e s 
melhores condições de vi-
da”, justificou.

Macedo Lemos, da banca-
da “unipessoal” do CDS-PP, 

depois de apontar alegadas 
contradições do presidente 
da câmara neste processo, 
citando a imprensa local, pe-
diu a Alexandre Almeida que 
esclarecesse  “melhor os 
contornos deste negócio e 
quais os verdadeiros núme-
ros que devem ser prestados 
aos paredenses porque não 
se pode ficar apenas pelo 
resgate porque temos de 
contar com todo o investi-
mento que não foi feito e de-
veria fazer”, disse.

Cristiano Ribeiro,  da 

CDU, lembrou que desde o 
princípio o seu partido opôs-
-se à privatização e senten-
ciou “a morte” da atual con-
c e s s ã o  “ h á  m u i t o 
denunciada”.  

Cristiano Ribeiro mani-
festou, ainda, que a CDU 
acompanhará com todo o 
interesse e responsabilida-
de este processo. “O PSD 
está contra. Porquê? O PSD 
no passado mais longínquo 
e no passado mais recente 
não quer mexer no assunto. 
O objetivo do PSD é que fi-

que tudo na mesma e se 
possível capitalizar algum 
desconforto e alguns pro-
blemas que possam surgir 
num processo que é compli-
cado, compreendo isso per-
feitamente”, disse. 

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, fez a análise históri-
ca do contrato de conces-
são, já explicada quer em 
reunião de câmara quer em 
conferência de imprensa, já 
relatada exaustivamente 
pelo Progresso de Paredes 

nas últimas edições.  De no-
vo sobretudo a afirmação 
de Almeida: “o meu executi-
vo não tinha outra opção 
que não a do resgaste”.

Resgate da concessão à Be Water “começou” 
a dominar Assembleia Municipal

António Orlando  | texto

POLÍTICA. PSD pediu ao presidente da Assembleia a realização de uma reunião extraordinária para debater o regaste da conces-
são à Be Water revelado pela câmara socialista.

PARABÉNS
DE NUNO SERRA

O presidente de junta de 
freguesia Lordelo, Nuno 
Serra, subiu ao púlpito para 
dizer que “sim, era neces-
sário fazer alguma coisa, 
era imperativo dar um 
murro na mesa e, neste 
particular, senhor presi-
dente dou-lhe os parabéns 
pela coragem e pela inicia-
tiva”, referindo-se ao anun-
ciado resgate da conces-
são das redes de água e sa-
neamento à empresa Be 
Water. O autarca de Lorde-
lo fez questão, no entanto 
de acrescentar, que “coisa 
bem diferente” à decisão 
do resgate “é o contrato, 
sobre o qual não me irei 
manifestar porque desco-
nheço os pormenores, as 
cláusulas, os valores em 
causa, mas acho funda-
mental que se avance com 
esta discussão e se apro-
funde estas matérias. É 
uma situação e um caso 
importante para o futuro 
dos paredenses. A verdade 
é uma: o tiro de partida es-
tá dado e agora vamos à lu-
ta”, atirou.
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A 
Ministra da Justi-
ça, Francisca Van 
Dunem, inaugu-

rou, no dia 29 de setembro, em 
Penafiel, as novas instalações 
do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal (DIAP) 
que até agora estava sediado 
no Tribunal de Paredes. As no-
vas instalações localizam-se 
no edifício do antigo Quartel 
Militar que, há vários anos, 
acolhe o Destacamento e Pos-
to Territorial da GNR de Pena-
fiel. Na porta ao lado do DIAP, 
vai funcionar o Juízo de Ins-
trução Criminal (JIC) que até 
agora funcionava no Tribunal 
Judicial do Marco de Canave-
ses. O investimento foi supe-
rior a um milhão de euros, ten-
do o edifício sido alvo de uma 
remodelação profunda.

“Este é um passo muito im-
portante. Havia uma desloca-
ção de processos diária para o 
Marco de Canaveses, Paredes 
e para aqui [Penafiel], várias 
vezes ao dia. Juntar tudo no 
mesmo local faz com que tudo 
seja mais célere e eficiente. 
Esta concentração de meios 
está a trazer mais eficácia”, 
afirmou Armanda Gonçalves, 
juiz presidente do Tribunal da 
Comarca do Porto Este.

“Um bom exemplo de arti-
culação entre as várias áreas 
da governação, neste caso dos 

ministérios da Justiça, Defesa 
Nacional e Administração In-
terna, com a colaboração da 
autarquia”, sustentou o autar-
ca penafidelense, também ele 
um jurista.

De Paredes saiu, também, 
a istância de Família e Meno-
res da zona do Baixo Tâmega 
que passa a funcionar no Tri-

bunal do Marco de Canave-
ses. No Tribunal marcuense 
Francisca Van Dunem inaugu-
rou a Sala das Crianças do Juí-
zo de Família e Menores.

Na comarca de Porto Este, 
que o Presidente da Câmara 
de Penafiel, Antonino de Sou-
sa, quer que mude a sua desig-
nação para Comarca do Tâme-

ga e Sousa, o novo ano judicial 
trouxe assim reajustes na ad-
ministração da justiça.  A pan-
demia que tem feito aumentar 
o número de processos pen-
dentes, admitiu a Ministra. 
“No que diz respeito aos tribu-
nais se a pandemia retardou a 
marcha dos processos por 
outro lado reduziu também as 

DIAP da Comarca Porto Este  
deixou Tribunal de Paredes

António Orlando  | texto

JUSTIÇA. Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, inaugurou em Penafiel as instalações que juntam DIAP e JIC. Autarca 
penafidelense quer que a Comarca passe a designar-se por Tâmega e Sousa.

entradas processuais em algu-
mas áreas”, tendo sido neces-
sário reagendar “um grande 
número de diligências que es-
tavam marcadas” referiu Van 
Dunem. A Ministra terminou 
o dia, em Baião, a rubricar um 
acordo de colaboração entre a 
Câmara Municipal local e a Di-
reção-Geral da Administra-

ção da Justiça. O protocolo 
atribui ao município respon-
sabilidades na conservação 
das instalações do Palácio de 
Justiça de Baião.

Na visita aos tribunais da 
região Van Dunem fez-se 
acompanhar por Mário Belo 
Morgado, secretário de Esta-
do Adjunto e da Justiça.
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O
s  j u n i o r e s  d o 
RAC termina-
ram a tempora-

da passada na terceira posi-
ção da Série 2 com os mes-
mos 36 pontos que o Paços 
de Ferreira B e a quatro pon-
tos do Nogueirense B. A no-
tícia da subida à 2ª divisão 
nacional só foi conhecida em 
agosto alguns meses após o 
campeonato ter sido cance-
lado por causa da Covid-19.

Tiago Leal, 28 anos, é o 
treinador e é tido como o 
grande responsável pelo fei-
to inédito. “Não estava à es-
pera e com o passar do tem-
po já não acreditava que a 
subida era alcançável”, disse 
a O Progresso de Paredes.  

O treinador começou a 
sua carreira enquanto era 
jogador no Aliança de Gan-
dra, tendo-se mudado para o 
Rebordosa com o objetivo de 
fazer “crescer o Rebordosa, 
para ser uma referência do 
concelho de Paredes”. 

Tiago Leal conta no seu 
currículo com a Taça AF Por-
to de iniciados como tam-
bém alguns feitos no Rebor-
dosa tais como, ter atingido o 
play-off de subida de inicia-
dos no seu primeiro ano e, 
agora, com a dobradinha nos 
sub-19. O treinador salienta 
que a sua carreira tem sido 
em crescente com alguns fei-
tos, mas que a época 2020-

2 0 2 1  s e r á  “ d e 
aprendizagem”. 

Para esta nova tempora-
da, Tiago Leal adianta que o 
objetivo será a tentativa de 
manutenção, mas também 
uma lição para o clube e para 
a estrutura do clube, sendo 
que as expetativas estão al-
t a s  p a r a  t o d o s  o s 
envolvidos. 

 O treinador salienta o 
grande espírito que existe 
dentro dos jogadores e sua 
motivação para jogar no na-
cional. O técnico revela que 
existem diferenças entre a 1ª 
divisão distrital e a 2ª divi-
são, devido à competitivida-
de além disso, o técnico sa-
lienta que a tarefa dos sub-
19 vai ser difícil, devido a 

terem começado duas sema-
nas mais tarde que as restan-
tes equipas.  

 
“UMA PANELA 
DE BIFANAS NO CAFÉ”,
O PRÉMIO 
POR OBJETIVOS
Egídio Santos, foi uns dos 

jogadores da equipa de sub-
19 que alcançou o feito his-

tórico e afirma que recebeu a 
notícia de madrugada. O jo-
gador natural de Vilela era 
“seguido” por Tiago Leal há 
algum tempo e aceitou o 
convite do treinador para in-
gressar no Rebordosa.

O atleta salienta que teve 
algumas dificuldades em se 
adaptar, mas que um dos fa-
tores de sucesso dos sub-19 

foi a união de grupo que exis-
tiu e que “juntos eram supe-
riores a quem lhes fazia mal”. 

Egídio Santos que conta 
no seu currículo, passagem 
pela formação do Paços de 
Ferreira, revela que gostaria 
de jogar no campeonato na-
cional para se dar a conhecer 
e seria ótimo “para subir a 
uma equipa sénior”. 

Sub-19 do RAC vão tentar a manutenção na 2ª divisão nacional
Miguel Lopes  | texto

FORMAÇÃO. Os Sub-19 do Rebordosa Atlético Clube (RAC) alcançaram um feito inédito no clube paredense ao terem subido ao escalão nacional. 
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Para o jogador de 19 
anos, o grupo tinha uma co-
nexão coesa e “as pessoas 
certas a liderar e junto com 
os melhores diretores que 
alguma vez tive”. O atleta 
também revela que existiam 
“recompensas” se atingis-
sem alguns objetivos tais co-
mo “uma panela de bifanas 
no café do Senhor Rocha [ri]”. 

Egídio Santos realça a 
importância da forma físi-
ca, sobretudo em tempos 
de pandemia e que foi im-
portante ter treinado em 
casa, pois ajuda o atleta a 
ter um foco e estar prepara-
do fisicamente para um jo-
go intenso e duro, sendo 
que o principal apoio é a fa-
mília do atleta. 

O avançado vai  jogar 
n e s t a  n o v a  t e m p o r a d a 
 na equipa sub-23 onde  
revela que a sua ambição 
será atingir a equipa sénior, 
m a s  q u e  a  c o m p e t i ç ã o  
s e r v e  a p e n a s  p a r a  q u e  
os jogadores consigam cor-
rigir algumas falhas nor-
m a i s  n o  f u t e b o l  d e 
formação. 

MELHORAR 
CONDIÇÕES DE 
TREINO PARA 
ALARGAR RAIO 
DE AÇÃO
A direção do RAC con-

frontada com o êxito des-
portivo, afirma que esta su-
bida era “esperada há algum 
tempo”. “O futuro passa por 
subir mais equipas num pro-
jeto sustentado”, refere o 
Presidente do Clube, Joa-
quim Barbosa. 

O dirigente salienta que 
existe qualidade dentro dos 
jogadores de formação, sen-
do que o objetivo do Rebor-
dosa Atlético Clube é “pro-
curar a qualidade e não a 
quantidade”. Joaquim Bar-
bosa salienta que estão à 
procura de melhorar as con-
dições de treino e as infraes-

truturas para poderem ter 
mais equipas de formação. 

Para a nova temporada, 
existiram algumas saídas de 
jogadores, influentes, tais 
como Pedro Coelho (No-
gueirense sub-19) e Jorge 
Moreira (Aliança de Gandra 
sub-19), que para o treina-
dor “é pena, mas eles enten-
diam que a mudança seria 
uma mais valia para as suas 
carreiras”. 

H o rá c i o  R i b e i r o  (ex -
-Lousada sub-19), Rui Pa-
checo (ex- Gondomar sub-
19), Castro e Tiago Silva 
(ex-Penafiel sub-19) e Ro-
drigo Neto (ex- Águias de 
Eiriz Sub-19) são as novas 
caras no plantel, sendo de-
sejos antigos do treinador 
que “os seguia há bastante 
tempo”. 

O treinador salienta que o 
clube tentará a manutenção 
na 2ª divisão nacional, mas 
sobretudo levar o nome do 
Rebordosa pelo país fora.

DESTAQUE

PUB

Sub-19 do RAC vão tentar a manutenção na 2ª divisão nacional
FORMAÇÃO. Os Sub-19 do Rebordosa Atlético Clube (RAC) alcançaram um feito inédito no clube paredense ao terem subido ao escalão nacional. 

PLANTEL 
2020/2021
Guarda Redes
Francisco Leal, Rodrigo 
Neto. 
Defesas
Horácio Ribeiro, Rui Pache-
co, Filipe Pinto, Castro, Tia-
go Silva e Tomás Coelho.
Médios
Otávio Barros, Miguel Al-
ves, João Ribeiro, Gonçalo 
Molar, Sckody, Miguel Al-
ves, José Bessa e Diogo 
Silva. 
Avançados
Vítor Ferreira, Arcélio, Zé 
Luís, Paulo Leal e Diogo 
Portela.
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1. Não discuto os motivos dos 

estádios de futebol em Portugal 

não poderem ter público. Mas é 

discutível não haver e todos os ou-

tros eventos, com touradas e cine-

mas à cabeça, terem autorização. 

Ou há para todos ou para nenhum. 

Ainda por cima o futebol tem da-

do grandes exemplos de organiza-

ção em tempos de pandemia. Os 

Açores têm sido exceção e o Fon-

tinhas-Estrela (CdP) foi o primei-

ro jogo a ter; o Santa Clara-Gil Vi-

cente o primeiro das ligas profis-

sionais. Seguem-se os jogos de 

seleção e já há mais dois da 2ª Liga 

com autorização para ter 10% da 

capacidade.

2. O não adiamento do jogo da 

Liga Italiana entre Juventus e Ná-

poles, no fim-de-semana passado 

é qualquer coisa de inacreditável. 

A equipa de Ronaldo tinha casos 

de covid e vários em isolamento, 

mas pior era na equipa napolitana, 

que foi até desaconselhada pelas 

autoridades de saúde locais a via-

jar até Turim. A federação não des-

marcou o jogo, a Juventus e a equi-

pa de arbitragem estiveram pre-

s e n t e s ,  m a s  o  N á p o l e s  n ã o 

apareceu e perdeu na secretaria 

por 3-0. 

3. O investimento em qual-

quer tecnologia é elevado como 

comprovou o que foi feito no 

VAR. Em Inglaterra, por exemplo, 

há ainda a da linha de baliza. Mes-

mo que cá não haja para já, não 

entendo como, com tantas câma-

ras e todos os jogos da 1ª e 2ª Liga 

televisionados, que não haja na 

linha de baliza.

4. Alguns treinadores vão mos-

trando a sua indignação publica-

mente, mas de pouco vale. Ainda 

por cima são treinadores de 2ª Li-

ga e a visibilidade é pouca. Desta 

vez é o calendário sobrecarregado 

neste início de época, com jogos a 

meio da semana, feito pelos en-

tendidos, nos gabinetes, que mos-

tra, ano após ano, decisão após 

decisão, que enquanto os treina-

dores não forem envolvidos nes-

tas decisões desportivas o futebol 

só tem a perder.

5. Portugal teve nos últimos 

tempos uma grande evolução em 

termos de organização no futebol. 

A logística de um jogo profissional 

é, hoje em dia, complexa e que um 

simples adepto desconhece. O 

próprio uso dos equipamentos das 

três equipas é definido previamen-

te. Mas não se entende quem man-

da os árbitros vestir determinadas 

cores, a maior parte das vezes de-

sajustada com as equipas do jogo 

em questão. Será assim tão difícil 

ainda por cima quando os árbitros 

têm tantas cores por onde optar?

6. Ninguém gosta de ouvir e ver 

que os clubes são incumpridores 

com os seus compromissos. Os 

salários em atraso indignam os 

adeptos dos próprios clubes e re-

voltam os adversários que cla-

mam justiça desportiva. É estra-

nho que alguns clubes consigam 

sempre inscrever-se ano após 

ano. A FPF tem prometido não 

pactuar com isso mas o que é certo 

é que ainda esta época foram ad-

mitidos clubes sem o adepto en-

tender. O Fátima e o União da Ma-

deira são os maiores exemplos.

Noticiaram esta segunda-feira 

o “Telegraph”, o “The Sun” e o “Dai-

ly Mail” que o Arsenal despediu o 

homem por detrás da mascote, 

função que desempenhava há 27 

anos, como parte de redução de 

custos. No mesmo dia contratou o 

jogador Thomas Partey ao Atléti-

co Madrid por 50 milhões de eu-

ros. Já no início de Agosto, o clube 

londrino tinha prometido aos jo-

gadores que se aceitassem redu-

zir os salários estavam a ajudar a 

evitar despedimentos – medida 

aceite. Mas dias depois, numa no-

ta assinada pelo gestor e pelo dire-

tor desportivo, anunciaram o des-

pedimento de 55 funcionários de 

forma a “competir ao mais alto ní-

vel” e contrataram Willian a custo 

zero ao Chelsea mas a ganhar 240 

mil euros por semana. Os “gun-

ners” têm vários jogadores com 

salários do género como, por 

exemplo, Ozil que aufere 388 mil 

euros por semana! Por semana!

Coisas difíceis de entender
A Taça de Portugal de futebol 

regressa este fim-de-semana. 
O USC Paredes que na primeira 

eliminatória derrotou do Castro 
d´Aire, por 1/0, vai agora na se-
gunda eliminatória da Taça jogar 
ao concelho de Santo Tirso para 
defrontar a Associação Recreati-
va São Martinho. O jogo está mar-
cado para as 15 horas.

No Campeonato de Portugal, o 
USC Paredes depois de entrar a 
vencer na Madeira diante do Câ-
mara de Lobos, foi surpreendido 
em casa diante do Leça FC ao per-
der pela margem mínima. Na pró-

xima jornada, a 18 de outubro, o 
USC Paredes joga na Moreira da 
Maia, diante do Pedras Rubras.

Na próxima jornada da Divisão 
de Elite AFP, este fim de semana de 
10 e 11 de outubro, as equipas do 
concelho de Paredes tem os seguin-
tes jogos: Aliados Lordelo-Barrosas; 
FC Felgueiras1932- Rebordosa e 
Freamunde- Aliança de Gandra.

Resultados da última quinzena:

Neste fim de semana arrancam 
também os restantes campeonatos da 

Associação de Futebol do Porto (AFP). 
Na Divisão de Honra da AFP, Série 

2, o Nun´Álvares é a única equipa pare-
dense que vai disputar este campeo-
nato. A equipa de Recarei começa a 
competir defrontando o Rio de Moi-
nhos, em Penafiel.

Na 1ª Divisão, a Série 1 arranca com 
o derby paredense Sobreirense-Van-
doma, o FC Parada vai ao recinto do 
Grupo Desportivo Aldeia Nova, em 
Perafita. Na Série 2, o Sobrosa dá o 
pontapé de saída diante do Lustosa, no 
concelho vizinho de Lousada. 

Na 2ª Divisão, o USC Baltar começa 
a disputar a Série 1, fora de casa, em 
Paranhos, no Porto, diante do SP. Cruz. 
A estreia do novo recinto desportivo 
do Baltar, já com relvado sintético, fica 
adiada para a 2ª jornada. 

USC Paredes joga  
este domingo para  
Taça de Portugal 

AF Porto Divisão 
de Elite-Pro-Nacional  
Série 2 2020/21

CAMPEONATO DE PORTUGAL 20/21
CAMPEONATO DE PORTUGAL 
SÉRIE C 20/21

JORNADA 2

03/10

Amarante FC 8-0 União Madeira SAD

04/10

USC Paredes 0-1 Leça FC

Vila Real 0-1 Gondomar SC

SC Salgueiros 1-0 SC Coimbrões

Marítimo B 7-1 Câmara de Lobos

Trofense 2-0 FC Pedras Rubras

JORNADA 2

03/10

Aliança de Gandra 4-2 Sousense

Gens SC 1-1 Aliados Lordelo

Vila Meã 0-1 Rebordosa AC

JORNADA 3

Sousense 1-1 Aliados Lordelo

Rebordosa AC 2-0 Lousada

Aliança de Gandra 0-1 CD Sobrado



15Sexta-feira 9 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

DESPORTO

PUB

O 
primeiro torneio 
realizou-se no pas-
sado domingo, 4 de 

outubro, pela mão do Clube Pe-
tanca das Taipas, sediado no 
concelho de Guimarães e foi 
ganho pelo Clube Petanca de 
Rebordosa (CPR). 

A realização da 2ª prova será 
da responsabilidade do CPR e 
está agendada para o próximo 
dia 18.

O 1º torneio teve a partici-
pação de 36 jogadores, 3 femi-
ninos e 33 masculinos, os quais 
formaram 12 equipas (9 mascu-
linas e 3 mistas) em representa-
ção de 7 clubes.

A equipa do Clube Petanca 
de Rebordosa, constituída por 
Faustino Santos, Carlos Ribeiro 
e António Moreira, venceu a 
prova principal (campeonato) e 
a do Clube Amigos da Petanca, 
formada por Joaquim Ferreira, 
António Silva e Manuel Olivei-
ra, ganhou a de consolação.

A realização de um mini-
-campeonato, aberto a atletas 
femininos e masculinos, sejam 
federados ou não, foi a fórmula 
encontrada pela APZN – Asso-
ciação de Petanca da Zona Nor-
te para a retoma da atividade 
após o cancelamento de todas 
as provas a nível nacional e re-
gional devido à pandemia da 
covid-19.

A competição, disputada na 

variante de triplete, será com-
posta por 8 torneios, tantos 
quantos os clubes (Associação 
Bússola Partilhada, Casa do 
Pessoal da RTP, Centro Recrea-
tivo e Cultural de Briteiros, Clu-
be Amigos da Petanca, Clube 
Caçadores de Rebordosa, Clu-
be Petanca de Estorãos, Clube 
Petanca de Rebordosa e Clube 
Petanca das Taipas) filiados da 
APZN, que terão lugar em casa 
de cada um deles aos domingos, 
com a periodicidade quinzenal. 

Dos 8 emblemas nortenhos, 
3 são de Paredes, 2 de Guima-
rães e 1 de Fafe, Ílhavo e Vila 
Nova de Gaia.

Seguindo as orientações da 
Direção-Geral de Saúde, foi ela-
borado um plano de contingên-

cia para vigorar em todo o 
campeonato.

Norte regressou  
à competição de Petanca

António Orlando  | texto

PROVA. Após mais de 7 meses de paragem imposta pela covid-19, a petanca re-
gressou à competição em 8 torneios.

Inaugurado Multiusos de Astromil 

João Barros o melhor português 
no Rally Fafe Montelongo

O Multiusos de Astromil 
foi inaugurado no passado 
domingo, 4 de outubro, pelo 
Diretor Regional do IPDJ 
que ajudou o autarca, Ale-
xandre Almeida a descerrar a 
lápide que perpetua como 
importante aquele dia para 
aquela freguesia de Paredes.

O equipamento, muito 
ansiado pela população local, 
anteriormente funcionou co-
mo polidesportivo, foi, agora, 
transformado num pavilhão 

multiusos disponível à comu-
nidade. A nova infraestrutu-
ra está equipada com as va-

lências necessárias para re-
ceber diversos eventos 
desportivos e culturais e ati-
vidades recreativas.  A obra 
iniciada em fevereiro último, 
teve um custo superior a 250 
mil euros financiados pela 
Câmara Municipal de Pare-
des, contou ainda com o 
apoio de cerca de 40 mil eu-
ros do IPDJ - Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventu-
de, no âmbito do PRID- Pro-
grama de Reabilitação de 

Instalações Desportivas.  Na 
cerimónia de inauguração 
marcaram presença, entre 
outros, Vítor Dias, Diretor 
Regional do IPDJ, Miguel La-
ranjeiro, Presidente da Fede-
ração de Andebol de Portu-
gal, Paulo Martins Presiden-
te da Associação de Andebol 
do Porto, Jorge Gomes, Pre-
sidente da Associação Des-
portiva e Cultura de Astro-
mil, e do autarca da freguesia 
José Moreira. 

O piloto de Rebordosa, 
João Barros, em Citröen C3 
R5, foi 13.º classificado da 
edição de 2020 do Rally 
Fafe Montelongo, 3ª prova 
do Europeu de Ralis (Euro-
pean Rally Championship), 
que decorreu no último fim 
de semana na zona de Fafe. 
João Barros foi o melhor 
português numa prova ga-
n h a  p e l o  r u s s o  A l exey 
Lukyanuk também em Ci-
troën C3 R5.

“Um espetacular rali 

cheio de emoções e muita 
adrenalina à mistura. Obri-
gado a toda a organização, 
por conseguir colocar de 
pé uma prova do Europeu 
em apenas 5 semanas”, dis-
se no final do piloto pare-
dense. A vitória em termos 
absolutos do “Fafe Monte-
longo” foi do piloto russo, 
campeão da Europa em 
2018 e líder do campeona-
to de 2020, conseguiu 
manter-se no topo da clas-
sificação até ao final.

CLASSIFICAÇÃO:
CAMPEONATO
 1º CLASSIFICADO 
C L U B E  P E T A N C A  D E 

REBORDOSA

FAUSTINO SANTOS

CARLOS RIBEIRO

ANTÓNIO MOREIRA

3º CLASSIFICADO
C L U B E  C AÇ A D O R E S  D E 

REBORDOSA

BRUNO MOREIRA

VALDEMAR PINTO

ÁLVARO ROCHA

4º CLASSIFICADO
CLUBE PETANCA DAS TAIPAS

ADÃO BATISTA

JOSÉ SOUSA

JOÃO BATISTA
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Mérito do Hóquei do USC Paredes  
reconhecido pela autarquia

A equipa de Hóquei em 
Patins do União Sport Clube 
de Paredes, foi no dia 1 de 
outubro recebida no Salão 
Nobre do Município na co-
mo tributo da autarquia pe-
la subida à 2ª Divisão Nacio-
nal da modalidade.

Dois anos depois da reati-
vação do Hóquei em Patins 
do U. S. C. de Paredes, o clube 
conseguiu chegar ao objeti-
vo da subida de divisão. A 
promoção ficou selada na 
deslocação ao reduto do CA 
Feira no dia 26 de setembro, 
tendo a formação paredense 

triunfado por 3-0. Este resul-
tado permitiu ao USC Pare-
des classificar-se em primei-
ro na liguilha pré-eliminar da 

3.ª Divisão - Zona Norte, com 
sete pontos, mais cinco que o 
vice-líder CRPF Lavra. CA 
Feira e CD Póvoa são os res-

tantes clubes da Zona Norte 
que atingiram a subida de 
divisão.

No campeonato, que já 
começou no passado fim de 
semana, o USC Paredes es-
treou-se a vencer em casa o 
Hóquei Clube da Mealhada 
por um claro 7-3.

Na receção oficial ocor-
rida nos Paços do Conce-
lho, o autarca, Alexandre 
A l m e i d a ,  i n c e n t i vo u  o s 
atletas e a direção a concre-
tizar a chegada à 1ª divisão 
c o m p r o m e t e n d o - s e  a 
apoiar o clube.

P
aredes marcou a 
edição especial da 
Volta a Portugal 

em Bicicleta 2020 ganha 
por Amaro Antunes, ciclista 
da W52/FC Porto. O portis-
ta, aliás, começou em Pare-
des a pedalar para a Amare-
la, na etapa (2ª) que levou os 
ciclistas à Senhora da Graça, 
em Mondim de Basto. 

Foi lá no alto do monte 
Farinha que Amaro Antunes 
vestiu a camisola de líder e 
nunca mais a largou até Lis-
boa. Foi coroado vencedor 
da Volta, na passada segun-
da feira, 5 de outubro, em 
pleno Terreiro do Paço. 

A passagem da volta a 
Portugal em Paredes ficou, 
também, marcada pelo aci-
dente grave que envolveu o 
ciclista canadiano Nigel Ell-
say (Rally Cycling) e um ban-
deira amarela. O ciclista 
fraturou a coluna e ossos da 
face enquanto o bandeira 
amarela teve traumatismo 
cranioencefálico. 

Azares à parte, Alexan-
dre Almeida, presidente da 
câmara, que deu o tiro para a 
partida dos ciclistas no ter-
ritório paredense, subli-
nhou o facto de, na sua opi-
nião, Paredes ser “um con-
celho que se identifica com 
o ciclismo. A Volta a Portu-
gal dá um importante con-
tributo à economia local. 
Percebemos que os hotéis e 

os restaurantes ganham 
mais clientes com a passa-

gem da prova, ajudando a 
superar as dificuldades re-

c e n t e s ”,  s u b l i n h o u  o 
autarca. 

Vitória de Amaro Antunes, na Volta 
a Portugal, começou em Paredes

Legalmente o teletrabalho é definido como a presta-

ção laboral realizada com subordinação jurídica, habi-

tualmente fora da empresa, e através do recurso a tec-

nologias de informação e de comunicação.

E, devido às restrições provocadas com a CO-

VID-19, foram várias as empresas no mercado nacio-

nal que adoptaram o teletrabalho. 

Embora existam outras que, foram retomando aos 

poucos o trabalho presencial, com novas regras, e 

com horários faseados e rotativos. 

Porém, nem todas as profissões estão em condições 

para realizar teletrabalho, tendo ficado demonstrado, 

nesta fase que vivemos, que existe um elevado potencial 

de teletrabalho em actividades intelectuais e científicas, 

sendo que foi, e é nestas, que prevalece o mesmo.

Mas, esta mudança de que o trabalho a partir de 

casa passa a ser a regra, e não a excepção como acon-

tecia antes da realidade Covid-19, origina questões 

muito importantes, porquanto, muitos trabalhadores 

se queixam de trabalhar mais horas, que não conse-

guem desligar-se do trabalho, e que não conseguem 

ter vida pessoal.

A par deste facto, existem também questões labo-

rais que são levantadas, por exemplo, quem tem a res-

ponsabilidade pelo pagamento de despesas e custos, 

em relação aos quais o trabalhador incorre para exer-

cer a sua atividade em regime de teletrabalho? 

A lei laboral responde no seu artigo 168.º do Códi-

go do Trabalho, dizendo que os instrumentos de tra-

balho relacionados com o manuseamento de tecnolo-

gias de informação, constituem propriedade do em-

pregador, e como tal, será este o responsável pelas 

respetivas despesas de instalação, manutenção e 

utilização. Devendo o trabalhador observar as regras 

de utilização e funcionamento dos instrumentos de 

trabalho que lhe forem disponibilizados, e não pode 

dar aos instrumentos de trabalho disponibilizados 

pelo empregador um uso diverso do inerente ao cum-

primento da sua prestação de trabalho.

Todavia, no que concerne a outras despesas do tra-

balhador, será que mantém as mesmas se estiver em 

regime de teletrabalho? 

Aqui, o Código do Trabalho no seu artigo 169.º, refor-

ça o princípio da igualdade de tratamento do trabalha-

dor em regime de teletrabalho, para que se garanta que 

o trabalhador em teletrabalho, não é prejudicado em 

relação aos demais trabalhadores, que estejam no regi-

me comum. O que não quer dizer que o trabalhador em 

teletrabalho, mantenha todas as prestações retributi-

vas que lhe eram devidas, isto porque há prestações que 

só se justificam em função da actividade ser exercida 

fora do domicíilio, como é por exemplo o caso do subsí-

dio de refeição, que o trabalhador não deverá receber se 

estiver em teletrabalho. A não ser, que de livre e espon-

tânea vontade, as partes tenham acordado o pagamen-

to de tal subsídio, mesmo em regime de teletrabalho.

A lei laboral dada a nova realidade que se vive, 

terá certamente que contemplar outras situações 

que irão surgir, e que vão ter de ser necessariamen-

te que ser objecto de legislação para evitar futuros 

conflitos laborais.

CARLA NUNES

ADVOGADA

A Nova Era 
do Teletrabalho
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CULTURA

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

O CÓDIGO DA VINCI - EDIÇÃO JUVENIL

AUTOR:

DAN BROWN

O best-seller de Dan Brown está agora 
disponível numa adaptação da obra feita a 
pensar numa nova geração de leitores mais 
novos. A estrutura base do romance man-
tém-se inalterada na condução dos leitores 
desde Paris até Londres, passando por al-
guns dos seus lugares mais emblemáticos, 
numa alucinante corrida contra o tempo. A 
edição inclui mais de vinte fotos coloridas 
que mostram os locais e as obras de arte 
mais marcantes na narrativa. Robert Lang-
don, professor de simbologia da Universida-
de de Harvard, está em Paris para dar uma 
palestra. Na receção que se segue deve en-
contrar-se com um respeitado curador do 
mundialmente famoso Museu do Louvre. 
Mas o curador nunca aparece e mais tarde, 
durante a noite, Langdon é acordado pelas 
autoridades e é informado que o curador foi 
encontrado morto. De seguida, é conduzido 
ao Louvre, à cena do crime, e descobre pistas 
desconcertantes. Este é o ponto de partida 
para uma corrida contra o tempo, durante a 
qual Robert Langdon, auxiliado pela cripto-
logista francesa Sophie Neveu, procura de-
cifrar um conjunto de pistas especificamen-
te deixadas para sua interpretação. Se Ro-
bert e Sophie não conseguirem resolver o 
quebra-cabeças a tempo, serão confronta-
dos com um trágico destino.

PUB

Sílvio Silva 
foi “beber” 
do Café 
Literário

Sílvio Silva, foi o convidado 
da Vereadora da Cultura da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Beatriz Meireles, do Café Lite-
rário do mês de outubro. Na oca-
sião o autor apresentou o livro 
“Uma parte da noite” de Abílio 
Raio – pseudónimo de Sílvio Sil-
va. Sílvio Silva confessou que 
reparte a sua vida entre a arqui-
tetura e a dedicação diária de 4 
h o r a s  à  e s c r i t a  s o b  t r ê s 
pseudónimos.

M
emórias com Do-
cumentário" é no-
me de uma exposi-

ção que está patente na Bibliote-
ca Municipal de Paredes, até 19 
de outubro. A mostra tem por 
base testemunhos dos comba-
tentes paredenses na Guerra 
Colonial. 

A curadoria desta mostra é de 
Eufrásia Correia da Silva e surge 
no âmbito do estágio Curricular 
do Mestrado em Política Cultu-
ral Autárquica, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coim-
bra, desenvolvido na Biblioteca 
Municipal com orientação de 
Maria Antónia Silva, responsá-
vel pela Unidade de Património 
Cultural, Biblioteca e Arquivo do 
Município de Paredes.

A inspiração da curadora as-
senta em África como destino, 
incerteza no horizonte: teste-
munhos dos combatentes pare-
denses na Guerra Colonial.

“Do tradicional faseamento 
da História, a época Contem-

porânea tem a particularidade 
de podermos conhecer e com-

preender na primeira pessoa o 
sentir da vivência dos nossos 
antepassados. Neste sentido, 
privilegiando o testemunho 
oral e material dos conterrâ-
neos paredenses, pretende-
mos com a presente exposição 
imergir num passado bélico 
ainda presente na memória co-
letiva: a Guerra Colonial”, expli-
ca a curadora.

Exposição de memórias  
com documentário
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A Associação Cultural e 
Musical de Baltar, mais co-
nhecida por Banda de músi-
ca de Baltar, comemorou, no 
passado dia 5 de outubro, 
160 anos de vida. 

Numa data tão importante 
para a associação, o atual pre-
sidente Arménio Sousa deci-
diu prestar tributo ao anterior 
presidente, Delfim Santos, 

que tanto lutou nos últimos 
anos para que a Banda conti-
nuasse a sua actividade, ape-
sar das dificuldades de uma 
estrutura que tem 60 elemen-
tos. Atualmente, a Banda é di-
rigida pelo maestro Benjamim 
Vieira que também faz sacrifí-
cios pessoais para estar à fren-
te de uma banda que conta já 

A Cruz Vermelha Portu-
guesa - Delegação de Vile-
la, realizou no passado sá-
bado, 3 de outubro, a ce-
rimónia da bênção de três 
n ov a s  v i a t u ra s  q u e  v ã o 
contribuir para requalifi-

car o parque automóvel e 
d o t a r  a  i n s t i t u i ç ã o  d e 
meios renovados que per-
mitem garantir e prestar 
u m  m e l h o r  s o c o r r o  à 
população.

U m a  a m b u l â n c i a  d e 

emergência pré-hospitalar 
foi oferecida pelo Municí-
pio de Paredes. Duas am-
bulâncias de transporte de 
doentes são oferta das em-
presas Fibromade e Justa 
& Carneiro.

    BALTAR

Banda de Baltar celebrou 160 anos

    VILELA

Cruz Vermelha 
com novas viaturas

FAUSTINO 
 SOUSA

uma história assinalável. A 
Banda Musical de Baltar foi 
fundada em 1860 por habi-
tantes da freguesia, ultrapas-
sando ao longo dos tempos 
várias dificuldades. Em mea-
dos dos anos 30, Alcino Coe-
lho de Sousa, assumiu a dire-
ção da Banda, tornando-a nu-
ma das melhores e mais 
prestigiadas, tendo sido extin-
ta vinte anos depois. Em 
1989, Fernando de Freitas 
Nogueira reergueu a Banda 
de Baltar que possui um vasto 
repertório. No ano de 2017, a 
Banda mudou para as suas 
atuais instalações, localiza-
das numa antiga Escola Pri-
mária de Baltar. 

O maior orgulho da Banda 
é o disponibilizar à população 
da freguesia, o acesso ao ensi-
no da música, através da sua 
escola que tem todas as condi-
ções para o ensino da música.

A 19 de Setembro 
de 1988 nasceu o “Ex-
t e r n a t o  C a s a - M ã e”, 
com apenas creche e 
jardim de infância. Em 
1 9 9 7  a l a r g o u  a  s u a 
oferta ao 2º e 3º ciclos.  
Em 2007 surgiu o ensi-
no secundário. O su-
cesso do seu projeto 
educativo permitiu, 
transformar-se numa 
referência de Ensino 
Particular na região do 
Vale do Sousa. Atual-
mente, a oferta educa-

tiva do Colégio Casa-
-Mãe consiste em Cre-
che,  Pré-Escolar,  1º 
Ciclo, 2º e 3º Ciclos e 
E n s i n o  S e c u n d á r i o .  
Nasceu no seio de uma 
f a m í l i a  d e  B a l t a r  e 

atualmente é liderado 
por Lídia Coelho, que 
conjuntamente com 
Tiago Coelho e Antó-
nio Coelho foram os 
fundadores de uma ins-
tituição de referência.

No próximo dia  16 de 
Outubro, pelas 14.30h, no 
âmbito do nº 6 do artigo 8º 
das Normas Técnicas de 
Execução Regulamentar do 
Programa Nacional de Luta 
e Vigilância Epidemiológica 
da Raiva Animal e outras 
Zoonoses, irá ser realizada 
uma concentração para se 
proceder à vacinação dos 
animais.

As concentrações na 
área da freguesia de Baltar 
serão realizadas em frente à 
Junta de  Freguesia. 

A promoção da vacinação 
antirrábica e da identificação 
eletrónica dos cães protege a 
saúde e segurança pública e 
desincentiva o abandono 
destes animais. Os donos dos 

animais não devem faltar, pa-
ra que possa existir um con-
trolo efectivo sob a forma co-
mo os animais são devida-
mente vacinados, de forma a 
não constituírem um perigo 
para crianças e adultos.  

O uso de máscara e o cum-

primento das regras sanitá-
rias do âmbito do “Covid 19 “é 
obrigatório. Vacina -10 eu-
ros; microchip  2,5 euros; Bo-
letim sanitário- 1 euro. 

O agendamento é obriga-
t ó r i o  p e l o s  n ú m e r o s : 
255781013/255788996.

Colégio Casa Mãe 32 anos 
ao serviço da educação

Campanha de Vacinação Antirrábica
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No passado dia 19 de se-
tembro foram conhecidos os 
resultados do concurso lan-
çado pela Câmara Municipal 
de Paredes. "O Maior da Mi-
nha Aldeia" integrado no Cá 
Paredes cerca de 40 inscri-
tos no concurso.  A Cidade de 
Rebordosa teve duas partici-
pantes que concorreram em 
diferentes artigos a Celeste 
Coelho arrecadou o 1º lugar 
ao apresentar o tomate 

maior do concurso com 
1,060KG e em 7º. lugar. Inês 

Dias apresentou uma abó-
bora com 216,5Kg.

"O Maior da Minha Aldeia" 

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros de Re-
bordosa (AHBVR) assina-
lou no passado dia 26 de 
setembro, o 42.º aniversá-
rio que, este ano, realizou 
os festejos de forma simbó-
lica por causa da pandemia.

Para celebrar o dia, de 
forma a prestar homena-
gem a todos os que fizeram 
parte da corporação, foi 
realizada uma romagem à 
campa da Associação no ce-
mitério de Rebordosa e 
hasteada a  bandeira no 
quartel. A sessão realizou-
-se apenas com a equipa 

que estava de serviço, por 
questões de segurança.

Ainda assim, houve es-
paço para apetrechar o par-
que de viaturas com mais 
dois veículos, um veículo de 
combate a incêndios flores-
tais e outro de transporte 
não urgente, adquiridos pe-
la a Associação Humanitá-

ria,  num investimento a 
rondar os 200 mil euros.

“Os bombeiros de Rebor-
dosa só tinham uma viatura 
pesada de combate a incên-
dios florestais e que devido 
ao elevado número de incên-
dios na região acabou por ter 
vários problemas mecâni-
cos, acabando por estar há 

alguns meses INOP. Também 
a viatura de Transporte Não 
Urgentes era uma necessi-
dade devido ao momento 
que se atravessa de pande-
m i a  n ã o  é  a c o n s e l h áve l 
transportar muitas pessoas 
com o mesmo veículo”, expli-
cou o presidente da Associa-
ção Abel Moreira.

A câmara de Paredes 
ofereceu aos Bombeiros de 
Rebordosa, como prenda 
de aniversário, um subsídio 
de 30 mil euros para com-
participar a aquisição do 
novo veículo de combate a 
incêndios florestais. A Coo-
perativa de Eletrificação de 
Rebordosa, A Celer, tam-

bém entregou um cheque à 
instituição, desconhecen-
do-se, no entanto, o valor.

Q u a n t o  à s  o b r a s  d o 
Q u a r t e l ,  a  d i r e ç ã o  d o s 
Bombeiros tenciona ter a 
obra pronta no próximo 
ano. As obras de requalifi-
cação e ampliação do quar-
tel dos bombeiros voluntá-
rios de Rebordosa arranca-
ram em outubro do ano 
passado e deverão custar 
1,2 milhões de euros. 

A cerimónia que evocou 
o 42º Aniversário da AHB-
VR contou com a presença 
do presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, do vereador da Prote-
ção Civil, Elias Barros, da 
presidente de junta, Salo-
mé Santos, e respetivo exe-
cutivo da junta, para além 
da direção e comando da 
Corporação.

    REBORDOSA

Duas novas viaturas no aniversário dos Bombeiros 

PAULO 
PINHEIRO

PUB
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orienta-

dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do 

concelho de Paredes em áreas tão diversas como 

a política, a economia, a empresarial, a religiosa, a 

desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-

dadãos, independentemente da cor, raça, género, 

convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando 

a dignidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Água _ bem público ou 
mercadoria transacionável?

P
or que a água é 
tão valiosa? A 
água é prova-

velmente o mais abun-
dante, essencial e in-
substituível recurso na 
Terra. Elementos tão 
importantes para o pla-
neta como as colheitas, 
os minerais ou a energia, 
necessários á sobrevi-
vência da espécie huma-
na, não são possíveis 
sem água. A água está a 
montante do ciclo de vi-
da. Os alimentos agríco-
las precisam de água pa-
ra crescer, a criação de 
galinhas, porcos, vacas e 
outro gado precisam de 
água, os metais extraí-
dos e processados de 
minas precisam de água, 
as companhias de ener-
gia produzem combustí-
veis líquidos disponibili-
zando água.

 O consumidor de 
país desenvolvido julga 
natural o acesso à água 
potável de qualidade 
abrindo a simples tornei-
ra. Mas sê-lo-á? 

A água é um recurso 
não renovável, e em per-
da. Apesar de 71 % da 
superfície da Terra ser 
água, destes 71%, só 
0,3% é usado pela huma-
nidade. O resto está nos 
oceanos, nos solos, nas 
calotes polares, nos gla-
ciares e na atmosfera, 
estimando-se poder ser 
disponibilizado no futu-
ro cerca de 1%. Mas 97% 
da água do mundo é sal-
gada não apta para con-
sumo humano. 

O problema está na 
quantidade disponível, 
ser suficiente a água 
fresca e potável para 
uma procura crescente. 

Mais de 750 milhões de 
p e s s o a s  c a r e c e m  d e 
acesso a água potável e 
quase dois milhões mor-
rem em cada ano por sua 
causa. No mundo em 
2025, 2/3 das pessoas 
terão restrições nos 
seus consumos, e em 
2050 1/4 terão proble-
mas crónicos de escas-
sez. As alterações climá-
ticas, a seca e a contami-
nação de rios e lagos 
tornam o problema mui-
to grave. 

Percebe-se na lógica 
capitalista, da procura 
desenfreada do lucro e 
reprodução de capitais, 
que alguns vejam a água 
c o m o  i nve s t i m e n t o , 
mercadoria, produto de 
mercado, da oferta e da 
procura, sujeita a transa-
ções comerciais de pro-
dutos de origem primá-
ria na bolsa de valores. 
Wall Street, o centro 
mundial financeiro e es-
peculativo, acordou para 
essa realidade. As baixas 
cotações do petróleo es-
timularam a procura de 
alternativas de ganhos. 
A energia solar e eólica 
constituem-se alternati-
va energética ao petró-
leo, mas a água não tem 
alternativa. Colocar a 
água ao mesmo nível de 

produtos agrícolas como 
café, trigo, soja, açúcar, 
milho; como minerais 
como ouro, petróleo, mi-
nério de ferro; como ins-
trumentos financeiros 
como o dólar, o euro, o 
Bitcoin; como recursos 
e n e r g é t i c o s  c o m o  a 
energía eléctrica; como 
químicos, como o ácido 
sulfúrico, sulfato de só-
dio e mesmo ambientais 
como os créditos de car-
bono, é extremamente 
perigoso. Limitar o aces-
so à água por nações, por 
regiões ou por escalões 
sociais, agora como no 
passado, constitui um 
r i s c o  a c r e s c i d o  d e 
conflito.  

Por isso se saúda os 
processos de remunici-
palização dos serviços, a 
defesa do papel e com-
promisso das autar-
quias na resposta às ne-
cessidades das popula-
ções, a gestão pública, 
integrada e sustentada 
da água, a universaliza-
ção do serviço, contra a 
mercantilização e priva-
tização da água.

Estaremos sempre a 
tempo de corrigir os er-
ros do passado. Estare-
mos sempre a tempo de 
esclarecer as ilusões do 
presente.

H
á uma diferença es-
sencial entre direita 
e esquerda que rara-

mente é debatida: enquanto a 
esquerda se preocupa mais com 
o ‘presente’ e com as ‘pessoas’, a 

direita dá sobretudo valor ao 
‘futuro’ e ao ‘país’.

Preocupada antes de tudo 
com as pessoas, a esquerda exi-
ge sempre melhores salários, 
mais regalias sociais, mais servi-
ços públicos gratuitos, mais 
direitos…

A esquerda quer sempre 
mais, não lhe importando saber 
se isso é ou não possível em fun-
ção dos recursos disponíveis.

R e j e i t a  a s  p o l í t i c a s  d e 
austeridade.

Se houver dinheiro, há; se 

Direita e esquerda
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

S
emana após semana per-
cebe-se bem o calendá-
rio que foi estabelecido 

para os lançamentos das primei-
ras pedras ou fecho de obras dos 
projetos do anterior executivo 
PSD na Câmara Municipal de Pa-
redes. Está à porta a última opor-
tunidade, um momento que não 
se pode estragar porque é mesmo 
a última hipótese antes do sufrá-
gio que vem aí em 2021!

Confesso que já não era sem 
tempo, ao fim de 4 anos, de se ve-
rem concluídos projetos como o 
Pavilhão de Astromil ou a marca-
ção dos trilhos pedonais das Serras 
do Porto. Belas eleições, o quanto 
ajudam! O que me pasma é a falta 
de visão nos projetos de futuro e 
uma velha subsidiodependência 
socialista tão crónica quanto her-
dada da gestão socialista centrali-
zada e estado-dependente. 

Nesta terra, como na capital, a 
última oportunidade para sacudir 
a melancolia, em que mergulhá-
mos há meia década sem cresci-

mento económico e agora com a 
pandemia da Covid-19, está num 
plano financeiro e de “resiliência” 
promovido por Ursula Von der 
Leyen, presidente da Comissão 
Europeia, que pretende dar uma 
última oportunidade para reali-
zar reformas verdadeiramente 
estruturantes, aquelas que só se 
fazem com dinheiro de forma a 
vencer resistências. É a última 
oportunidade, por pura incapaci-
dade de criar oportunidades en-
tre a sociedade civil e as empre-
sas dado o foco de pensamento na 
engorda do estado (tal como na 
TAP ou na local Be Water a trans-
formada em novo SMAS).

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

O que a Ursula dá! O velho so  cialismo leva!

mariocamilomota@gmail.com



21Sexta-feira 9 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

não houver, pede-se empresta-
do. E se, depois, não houver di-
nheiro para pagar os emprésti-
mos, não se pagam.

Ouvi um dia, estupefacto, Ma-
riana Mortágua dizer que existia 
um meio muito fácil de aliviar a 
austeridade no tempo da troika: 
deixar de pagar os juros da dívida 
soberana.

E Pedro Nuno Santos, ultima-
mente muito interventivo, che-
gou a ameaçar pôr «as pernas dos 
banqueiros alemães a tremer», 
ameaçando-os também com o 

não pagamento da dívida do Es-
tado português. A direita, pelo 
contrário, pensa primeiro no país 
e só depois nas pessoas.

Por isso, gosta da palavra ‘Pá-
tria’, que a esquerda abomina.

E fala mais de deveres do que 
de direitos.

Nunca defendeu que Portugal 
não pagasse as suas dívidas, an-
tes pelo contrário.

Advoga o equilíbrio orçamen-
tal, e diz que um país não deve 
gastar mais do que aquilo que 
produz.

O que a Ursula dá! O velho so  cialismo leva!

Para António Costa, a visão de 
um primeiro ministro para o país 
dos próximos anos é uma lista de 
compras do dinheiro que vier a 
fundo perdido para continuar os 
projetos de Aeroporto do Monti-
jo, o TGV e 4 estradas de ligação a 
Espanha, o autocarro autónomo 
no Porto e o elétrico para Loures. 
Depois chama-se transformação 
digital e transição energética pa-
ra as medidas genéricas que não 
são mais do que reinvestimento 
europeu na máquina do Estado.

Sabemos bem esta realidade 
dos últimos 5 anos de cativações 
(ou outras corrupções) que leva-
ram cerca de 4 a 5 mil milhões de 

euros daquilo que Mário Centeno 
retirou ao investimento público 
para compensar o que gastou em 
medidas como as 35 horas e ou-
tras “reposições” negociadas com 
a geringonça.

Assim seja, um terço do dinhei-
ro que aí vem vai servir para tapar 
o défice de investimento público 
dos últimos anos, pelo que não 
surpreende que este Estado este-
ja tão sedento e tão sem anéis e 
sem dedos. Por isso, a pressa de 
salvar o Estado é ainda maior do 
que a pressa salvar o país.

Com um Estado glutão, que em 
todos os Ministérios tem uma 
longa lista de encomendas atra-
sadas de tudo aquilo que Mário 
Centeno não foi deixando fazer 
nos últimos cinco anos, com um 
Governo com cerca de 90% dos 
ministros e secretários de Estado 
que na vida não fizeram outra coi-
sa senão trabalhar no Estado, 
com uma maioria de Câmaras so-
cialistas no país cuja estratégia é 
a subsidiodependência e uma so-
ciedade civil dependente e sub-
serviente temos o retrato fiel do 
socialismo banal que a história 
nos ensinou.

A viver num dos concelhos 
mais jovens do país, não consigo 
vislumbrar uma saída fácil para as 
novas gerações que seguirão! Tal-
vez precisemos de eleições a cada 
ano…

psilvaparedes@gmail.com

O exemplo de um resgate 
bem-sucedido

E
m Setembro 
de 2019,  os 
mafrenses vi-

ram a sua água regres-
sar aos Serviços Muni-
cipalizados de Água e 
Saneamento (SMAS). 
O contrato de conces-
são entre a Câmara 
Municipal de Mafra e a 
empresa Be Water, a 
mesma que é hoje a 
responsável pelo abas-
tecimento de Água em 
Paredes, tinha chega-
do ao fim, depois de 25 
anos.

O  m u n i c í p i o  d e 
Mafra, foi o primeiro 
do país a concessionar 
a privados o forneci-
mento de água e foi 
também o primeiro a 
resgatar a concessão, 
lá tal como cá, o que 
motivou o resgaste não 
foram questões políti-
co partidárias, pois no 
caso de Mafra tinha si-
do numa gestão PSD 
que a concessão havia 
sido feita, e o resgate 
aconteceu também nu-
ma gestão PSD.

O único motivo lá 
como cá,  prende-se 
com a falta de investi-
mento e o elevado pre-
ço da água cobrada aos 
munícipes.

Paredes, contínua a 
ser um dos concelhos 
portugueses com uma 
das mais baixas taxas 

de saneamento, no que 
toca à taxa de abasteci-
mento de água, a mes-
ma só não é tão baixa 
porque no Sul do con-
celho e em Gandra, en-
tre 1980 e 1990, os au-
tarcas e a população 
destas freguesias cria-
ram um conjunto de 
cooperativas que per-
mitiram às suas popu-
lações terem hoje uma 
rede de abastecimento 
de água.

O processo de res-
gate da concessão em 
Mafra, demorou cerca 
de dois anos e só ficou 
concluído quando um 
tribunal arbitral fixou 
em 21 milhões de eu-
ros (mais IVA, a rondar 
os quatro milhões) o 
valor da indemnização 
a pagar pelo município 
à Be Water.

No caso de Mafra 
segundo dados oficiais 
existia uma cobertura 
de 100% do concelho 
na água e 85% no sa-
n e a m e n t o ,  n ú m e r o 
que em nada se compa-
r a m  c o m  o s  d e 
Paredes.

Segundo o previsto 
no acórdão do tribunal, 
dos 21 milhões que a 
autarquia desembol-
sou pelo resgate, 14 
milhões serviram para 
pagar investimentos 
feitos pela Be Water na 
rede de saneamento, 
nas condutas em alta e 
na sua sede social. Os 
outros sete milhões fo-
ram entregues como 
compensação pelas re-
ceitas que a empresa 
deixa de receber nos 

seis anos que ainda fal-
tavam para a conclusão 
da concessão e pelo 
reequilíbrio económi-
co-financeiro previsto 
contratualmente.

Em Mafra o resgate 
da concessão foi politi-
camente pacífico, po-
der e oposição lutaram 
lado a lado, e a própria 
Be Water empenhou-
-se totalmente para 
uma correta passagem 
do serviço.

Por Paredes, infeliz-
mente temos uma opo-
sição mais interessada 
em tentar salvar a face 
do negócio ruinoso fei-
to pela  governação 
PSD de Granja da Fon-
seca aquando da venda 
da concessão e rectifi-
cada pela governação 
PSD de Celso Ferreira, 
quando este renego-
ciou o acordo com a Be 
Water, prevendo um 
aumento absurdo no 
preço da água.

O resgate é a única 
forma de assegurar um 
investimento na ex-
pansão da rede de água 
e saneamento, na reno-
vação e na moderniza-
ção das redes de água e 
de saneamento exis-
tentes, que denotam já 
algumas fragilidades.

A gestão feita pelos 
SMAS vai permitir me-
lhores condições do 
que as que estavam 
previstas no atual con-
trato de concessão, ga-
rantindo ao mesmo 
tempo uma gestão de 
proximidade orientada 
para a população e não 
para o lucro.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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FALECEU

ANTÓNIO RODRIGUES 
GONÇALVES
Faleceu no dia 30 de setembro com 46 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Pedrinhas do Sal, nº. 306, Parteira, Lordelo, Paredes. 
 Era solteiro.

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

DANIEL AUGUSTO 
FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 3 de outubro com 33 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
na Rua D. Gabriel de Sousa, nº. 147, Besteiros, 

Paredes.  Era solteiro.
AGRADECIMENTO
Seus pais, José António Moreira de Brito e Vera Lúcia Noguei-
ra Ferreira e restante família, vêm por este meio, extremamen-
te 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 funeral, ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 13 de outubro, às 19 
horas na Igreja Paroquial de Besteiros, 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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM RIBEIRO DIAS 
TORRES
Faleceu no dia 28 de setembro com 83 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente na 

Rua do Padrão, nº. 496, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Senhori-
nha Moreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL JOAQUIM 
OLIVEIRA DA SILVA
Faleceu no dia 4 de outubro com 80 anos.  
Era natural de Lagares-Penafiel e residente  

na Rua 25 de Abril, nº. 31, Parada de Todeia, Paredes. Era casa-
do com Alzira Ferreira Moreira.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 10 de outubro, às 17:45 horas na Igreja 
Paroquial de Parada deTodeia, 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

PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

PAULA CRISTINA  
PENEDA DA SILVA
Faleceu no dia 3 de outubro com 48 anos.  
Era natural de Gandra-Paredes e residente  
na Rua Santa Tecla, nº. 115, Lordelo, Paredes.  

Era casada com Manuel Joaquim Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, sexta-feira, dia 9 de outubro, 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

ANTÓNIO ALBERTO 
SANTOS AZEVEDO  
DA SILVA
Faleceu no dia 29 de setembro com 60 anos. 

Era natural de Angola e residente em Queluz, Sintra  
Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

QEULUZ / SINTRA

FALECEU

ADÃO DIAS
Faleceu no dia 24 de setembro com 91 anos. 

Era natural de Cete-Paredes e residente 

na Trav. Marginal Rio Sousa, nº. 14,  Paredes. 

Era casado com Maria Alice Rosa da Costa.

 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

IRIA DE OLIVEIRA E SILVA
Faleceu no dia 24 de setembro com 72 anos. 
Era natural de Parada de Todeia-Paredes 
e residente na Rua 25 de Abril, nº. 87,  
Parada de Todeia, Paredes. Era casada  

com Alberto Fernandes Correia.
 

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

PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

MANUEL 
DE SOUSA DUARTE
Faleceu no dia 1 de outubro com 79 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua Central de Mouriz, nº. 814, Mouriz, Paredes.  
Era casado com Maria Adelina Moreira Alves Duarte.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

MOURIZ/PAREDES



23Sexta-feira 9 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

MARIA JOSÉ PINHEIRO FERREIRA
Faleceu no dia 1 de outubro com 71 anos.  Era natural de Gondalães-Paredes e 

residente em Bitarães, Paredes.  Era casada com José Maria Garcez Teixeira.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-

soalmente, 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

ANTÓNIO MOREIRA DE SOUSA. LDA

CASA SANTO ISIDRO

RUA D. ROSALINA GUIMARÃES, 78 - 4580-159 PAREDES

TEL.: 255 776 820

• Rações Sojagado
• Sementas

• Abudos
• Pesticidas
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