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EDITORIAL/OPINIÃO

E
u tenho sérias dúvidas sobre o 
funcionamento e eficácia da 
aplicação Stayaway Covid.

Mas não é por causa dos alegados pro-
blemas de violação da privacidade que tal 
aplicação pode revestir.

Mas que problema tenho eu de dizer 
por onde ando ou para onde vou?

São dados que posso dizer a toda e 
qualquer pessoa e que eu próprio dispo-
nibilizo a quem quer que mo pergunte.

E que disponibilizo quer voluntária 
quer involuntariamente como no caso 
de todas as páginas da Internet, Face-
book e semelhantes que quer o saiba-
mos quer não estão permanentemente 
a vigiar-nos. Bem, reconheço que estou 
a ser um pouco exagerado quando digo 
toda e qualquer pessoa. Se fosse a mi-
nha ex-mulher a perguntar-mo, o mais 
certo é que lhe responderia que se fosse 
meter na vida dela …E ao ministro das 
Finanças, também.

Mas à parte essas pequenas excep-
ções, que confirmam a regra e hão-de 
aceitar que são compreensíveis, não te-
nho vergonha ou pejo que saibam onde 
estou, onde andei e, por cruzamento de 
dados, com quem andei.

Talvez seja uma das coisa que tento en-
sinar aos meus filhos – Sim, já estou na 
idade de pretender que tenho algo para 
lhes ensinar, mesmo sabendo que só da-
qui a 20 anos é que eles perceberão que 
tinham algo a aprender comigo: Se tu es-
condes alguma coisa que fazes, ou se fa-
zes segredo dela, ou mentes, é porque 
essa coisa te envergonha ou é mal feita … 
Por isso o melhor não é esconderes ou 
mentir, mas não a fazer…

Ora, se a minha posição de Princípio é 
essa – Não esconder o que faço – ainda 
menos legitimidade tenho para evitar su-
jeitar-me a esta apliação a ser utilizada 
pelas autoridades de saúde que atual-
mente conduzem as nossas vidas para 
que, acreditamos nós, não as percamos.

Se são de confiança? A questão é que 
não temos alternativa a confiar, pelo me-
nos até prova em contrario, e não pode-
mos embarcar em obscuras teorias da 
conspiração. Temos de dar o benefício da 
dúvida como se costuma dizer.

Confio que, pelo menos no meu caso, 
mal não me faz, e já se sabe que o que não 
mata engorda, o que me faz ter enormes 
expectativas para que a aplicação funcio-
ne e seja um instrumento útil no controle 
do Covid. Mas se as tenho então porque, 
paradoxalmente, não confio que a aplica-
ção resulte?

Primeiro por causa de todas as vozes 
que tronitroam com a quebra de privaci-
dade quando, se calhar, são os primeiros a 
deliciar-se com as fugas de informação, as 
violações do segredo de justiça, as dela-
ções pirateadas nos computadores.

Em segundo lugar a minha desconfian-
ça assenta nem é pela dificuldade de acti-
var a aplicação, mas mais pela inércia da 
maior parte das pessoas que mesmo que, 
como eu, não se importem de se sujeitar 
ao escrutínio dos seus passos e itinerá-
rios, simplesmente não estão para se dar 
ao trabalho.

Mesmo que a ativação seja a coisa 
mais simples do mundo.

A não ser esta preguiça, para lhe não 
chamar incivilidade, seria o fim do velho 
d i t a d o  p o p u l a r,  s u b s t i t u í d o  p e l o 
inovador:

“Diz-me com quem andas,
dir-te-ei se tens Covid!”

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

A aplicação Stayaway Covid

Ainda não se pensava na guerra Ultramarina, 
mas, por questões políticas, todo o estudante ao 
matricular-se na Universidade podia frequentar 
o seu curso até aos 25 anos sem ser incorporado 
no serviço militar. Ao matricular-se no primeiro 
ano de um curso, não o podia interromper ou mu-
dar para outro no final do ano. Se tal acontecesse, 
seria logo recrutado e incorporado no serviço 
militar, perdendo a oportunidade de frequentar 
o curso para que mais se inclinava, para o seu fu-
turo. Aconteceu com centenas de estudantes 
que foram incorporados e, já como militares, 
aceitaram fazer contratos por vários anos, até 
encontrar forma de se organizarem na vida. Hoje 
presto tributo a uma dessas figuras que passou 
por Paredes numa missão especial e cá ficou. Tra-
ta-se de Américo de Carvalho Pinto Martinho, 
que nasceu em 1937, em Santa Marinha do Zêze-
re, Concelho de Baião, filho de um casal da classe 
média à época. Como seu pai era Chefe de Linha 
da CP, forçado a várias deslocações profissionais, 
a família viveu em vários locais. Após a Instrução 

Primária, foi estudar para o Liceu Luís 
de Camões no Porto, até ingressar na 
Faculdade de Economia da Universi-
dade do Porto. Só que ele estava incli-
nado para ser médico e no final do 
ano, matriculou-se na Faculdade de 
Medicina, mudando assim de curso. 
Ali se manteve durante o 1º ano, só 
que a lei era para cumprir, sendo con-
vocado a apresentar-se e foi incorporado, vindo 
a ser oficial durante nove anos, até ao Posto de 
Tenente. Em 1968 surgiu uma grande oportuni-
dade para ingressar no Banco Totta & Açores, 
para abrir a Agência de Paredes, que aceitou, 
com duas missões especiais de confiança: anga-
riação de clientes e Caixa móvel. Tornou-se um 
verdadeiro conselheiro dos industriais e comer-
ciantes, a quem prestava todas as atenções pro-
fissionais, para bem dos clientes e da entidade 
que servia com zelo. Mereceu a confiança de am-
bas as partes e seguiu a sua caminhada. Porém, a 
vida tem mudanças e foi para a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo, abrindo duas De-
legações, em Rio de Moinhos e em 
Paço de Sousa. Numa das suas mo-
radas de solteiro, na Livração, Con-
celho do Marco de Canaveses, en-
controu a D. Natália Machado, sua 
companheira para a vida. Consti-
tuiu família em Paredes, onde se 
radicou e tiveram duas filhas, Ana 

Maria e Maria Helena, que lhe deram, dois netos 
que ele tanto amava, a Mariana e o Rui. Várias 
Associações quiseram a sua colaboração ativa, e 
assim foi tesoureiro nos Bombeiros e na OCDP, 
cantor no Coro Paroquial, e um grande ator de 
Revista, no Alma Juvenil e no Teatro Amador de 
Paredes. O público apreciava ouvi-lo, com o seu 
aspeto sério que provocava grandes aplausos da 
plateia. Foi mais um Paredense adquirido, que 
deu tudo por esta terra. Teve uma vida feliz, como 
profissional e em família. Era um cativador de 
amigos. Partiu em 2013, mas o seu nome viverá 
na história de Paredes.

Américo de Carvalho Pinto Martinho (Bancário)

Continuamos a viver um dos 
maiores desafios dos últimos 
anos, enquanto seres indivi-
duais e sociedade como um 
todo. Para uns, o Covid-19 não 
passa de uma cabala. Para ou-
tros, um problema gravíssimo. 
Pessoalmente, encaro o Co-
vid-19 com sendo uma situa-
ção preocupante, quer para a 
nossa saúde, quer para a nossa 
economia. Como profissional 
de saúde devo dar o meu 
exemplo, como sendo uma de-
fensora do uso de máscara e 
aconselho o uso aos meus pa-
cientes, quando frequentam 
locais públicos fechados e até 
ao ar livre, quando existe aglo-
meração de pessoas. Não en-
tendo que o uso de máscara, 
seja uma privação da nossa li-
berdade individual, mas sim 
um elemento que, como ou-
tros, nos ajudará a sair deste 
problema global, permitindo 
continuar a trabalhar, ir às 
compras diárias e no lazer, que 
envolvam familiares. Não dei-
xemos que a máscara sirva de 
distração para outros proble-
mas, nomeadamente sociais e 
económicos. Existe uma fixa-
ção pela máscara em alguns 
órgãos de comunicação social 
e redes sociais quando outros 
problemas, passam completa-
mente ao lado. Refiro-me aos 
níveis de desemprego, a eco-
nomia e finanças do país, a in-
segurança nacional, a educa-
ção, entre outros assuntos. 
Protejam-se, sejam criteriosos 
e filtrem toda a informação 
que recebem. Façamos a nossa 
parte, enquanto seres indivi-
duais, pensando sempre na 
nossa individualidade e coleti-
vidade. Se formos saudáveis, 
atentos e exigentes, também a 
nossa economia o será. Tudo 
devemos fazer para evitar um 
novo estado de emergência. 
De um modo geral, as empre-
sas não irão aguentar, o de-
semprego aumentará em fle-
cha, a fome baterá à porta e 
aumento de violência no país. 
Não podemos permitir que tal 
aconteça. Relativamente à 
saúde, uma alimentação sau-
dável, a prática de exercício fí-
sico, a higiene do sono, o uso de 
máscara e o lavar frequente-
mente as mãos, são essenciais 
para que todos possamos ven-
cer esta epidemia. Cuidem-se. 

Nova Fase!

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA 
NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
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A GNR deteve em 
Paredes, em flagrante 
delito, dois homens de 
30 e 35 anos, por furto 
qualificado num esta-
leiro de construção 
civil.

"Na sequência de 
uma denúncia por furto 
que estaria a decorrer 
no interior de um esta-
leiro de construção ci-
v i l ,  o s  m i l i t a r e s  d a 
Guarda, de imediato, 
realizaram ações poli-
ciais que culminaram na 
detenção dos suspeitos 
em flagrante delito 
quando estes se encon-
travam a sair do estalei-
ro", explica a GNR.

Segundo a GNR, das 
diligências efetuadas 
resultou a apreensão do 

veículo utilizado para o 
furto e de várias máqui-
nas e equipamentos de 
construção civil, no va-
lor  total  superior  a 
6.000 euros". A ação 

contou com o reforço 
dos postos territoriais 
de Penafiel e Termas de 
São Vicente e do Núcleo 
de Investigação Crimi-
nal (NIC) de Penafiel.

GNR deteve dois homens por furto 
em estaleiro de construção civil Paredes voltou a liderar a 

lista dos 20 concelhos do país 
com maior número de incên-
dios florestais em 2020. Até 
15 de setembro, o Instituto 
da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) conta-
bilizou, em Paredes, um total 
de 467 fogos florestais que 
consumiram 373 hectares de 
área de floresta e mato. Os 
dados constam do 6.º relató-
rio provisório do ICNF. Des-
de 2018 que Paredes, siste-
maticamente, é o concelho 
com maior número de incên-
dios – em 2018 houve 337 
ignições, em 2019 o ICN re-
gistou 265 fogos.  Neste ano 
de 2020, os principais fogos 
ocorreram sobretudo em no-
ve zonas: Vandoma/Baltar 
deflagraram 73 incêndios; 
Rebordosa 60; Gandra/Lor-
delo Sul 42; Lordelo 35: Duas 
Igrejas 35; Parada de Todeia 
26; Sobreira 23; Recarei 21; 
Cête 7. Os restantes 135 fo-
gos, de menor dimensão, 

ocorreram um pouco por to-
do o concelho.  Na região, Va-
longo, é quarto a nível nacio-
nal, com 168 incêndios, qua-
se um terço dos de Paredes, e 
Penafiel o quinto, com 161. 
Os concelhos da região inte-
gram todos o “TOP 20” dos 
que tiveram mais ocorrên-
cias. “Localizam-se todos a 
Norte do Tejo, e caracteri-
zam-se por elevada densida-
de populacional, presença de 

grandes aglomerados urba-
nos ou utilização tradicional 
do fogo na gestão agroflores-
tal. Estes vinte concelhos re-
presentam 35% do número 
total de ocorrências e 9% da 
área total ardida”, explica o 
ICNF. Os distritos do Porto 
(2355), Braga (943) e Aveiro 
(617) registaram o maior nú-
mero de incêndios, mas fo-
ram sobretudo fogos de pe-
q u e n a  d i m e n s ã o .

Paredes teve o maior número 
de incêndios no país

Os 20 concelhos com maior número de incêndios rurais entre 1 de janeiro e 15 de setembro de 2020
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O 
G r u p o  P a r l a -
mentar do Bloco 
d e  E s q u e r d a , 

apresentou um projeto de re-
solução, na Assembleia da 
República que recomenda ao 
Governo que cumpra a lei da 
água, garanta o correto trata-
mento de efluentes do rio 

Ferreira e assegure a sua ur-
gente despoluição. 

Os bloquistas aludem à 
incapacidade de funciona-
mento da ETAR de Arreigada 
que provocou graves episó-
dios de poluição das massas 
de água e da degradação do 
ecossistema fluvial e ripícola.  
“Este troço do rio Ferreira foi 
transformado ao longo dos 
anos, e sobretudo nos últi-

mos dois anos, num verdadei-
ro esgoto a céu aberto”, pode 
l e r - s e  d o  p r o j e t o  d e 
resolução.

Sendo um problema, “por 
inação e por falta de medidas 
preventivas para corrigir os 
problemas que estavam há 
muito identificados, ultrapas-
sa em muito a capacidade de 
ação dos municípios, seja o de 
Paços de Ferreira, seja o de 

Paredes, e deve por isso ter 
uma intervenção decidida e 
urgente por parte do Estado 
Central”, defendem. 

Assim, os deputados do 
BE entendem que “é essen-
cial” trabalhar no sentido de 
“eliminar outros focos de po-
luição, garantir um tratamen-
to eficaz em caso de avaria ou 
m a u  f u n c i o n a m e n t o  d a 
ETAR, bem como assegurar a 

Bloco apresenta  
projeto de resolução 
para despoluir 
rio Ferreira

António Orlando  | texto

AMBIENTE. BE entende que o Estado Central deve ter uma intervenção decidida e 
urgente na revitalização do rio.

BE RECOMENDA AO GOVERNO:

- Disponibilize urgentemente dotação orçamental sufi-

ciente do Fundo Ambiental para proceder à remoção 

dos resíduos; descarregados “com autorização da 

Agência Portuguesa do Ambiente pela ETAR de Arrei-

gada no rio Ferreira na freguesia de Lordelo e deposita-

dos na zona do Espaço de Lazer de Moinhos”; 

- Estude soluções redundantes para a ETAR de Arreiga-
da para que não ocorram mais descargas de efluentes 
sem tratamento;

- Implemente um plano de gestão específico que preveja 

a despoluição e a fiscalização de descargas em todo o rio 

Ferreira, elaborado e operacionalizado pelas entidades 

competentes em articulação com todos os municípios 

atravessados pelo rio; 

- Defina uma Comissão de Acompanhamento para a 
despoluição do rio Ferreira que integre entidades públi-
cas com responsabilidade no âmbito da manutenção da 
qualidade da água dos rios como a Agência Portuguesa 
do Ambiente, os municípios e as freguesias afetadas 
pela poluição, bem como os movimentos de cidadãos 
que se têm mobilizado para reivindicar a despoluição 
do rio Ferreira;  

- Apoie a contratação de guarda-rios para a Região Hi-

drográfica do Douro em número suficiente para fazer 

face à necessidade de fiscalização dos problemas de 

poluição dos cursos e massas de água desta região 

hidrográfica.

despoluição do rio Ferreira, 
particularmente no concelho 

de Paredes e na freguesia de 
Lordelo”.
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A 
Freguesia de 
Duas Igrejas 
dispõe, final-

mente, de uma Casa Mor-
tuária para que com digni-
dade se possa despedir 
dos seus “entes queridos”.

A infraestrutura, há 
muito desejada pela co-
munidade local, foi inau-
gurada no passado dia 11 
de outubro, pelo presi-
dente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida. 
Não raras vezes a popula-
ção para se despedir dos 
seus familiares e amigos 
tinha de se deslocar às fre-
guesias vizinhas de Vilela 
e Sobrosa. Tal acontecia 
sempre que a Igreja paro-
quial estava ocupada. 

As obras tiveram uma 
comparticipação munici-
pal de 110 mil euros. 

A bênção das instala-
ções esteve a cargo do Pa-
dre Marcelino Teixeira de 
Freitas, numa cerimónia 
que contou igualmente 
com a presença do presi-

dente da junta de fregue-
sia de Duas Igrejas, Antó-
nio de Bessa Oliveira, do 
presidente da Assembleia 
Municipal, José Baptista 
Pereira, dos vereadores, 
executivo da junta e ele-
mentos da assembleia de 
freguesia e do presidente 
da ADI - Associação de 
Solidariedade Social de 

Duas Igrejas. A demora da 
conclusão da obra pren-
deu-se com a falta de ver-
ba para a concluir. Os 50 

mil euros inicialmente 
atribuídos pela câmara, 
no âmbito de um protoco-
lo assinado em 2018, fo-

ram gastos, mas o dinhei-
ro não chegou. Após novo 
pedido à autarquia por 
parte da junta, a Câmara 

voltou a passar um che-
que de 60 mil euros para 
q u e  a  e m p r e i t a d a  s e 
concluísse.

Casa Mortuária de Duas Igrejas 
finalmente concluída

António Orlando  | texto

INVESTIMENTO. Conclusão da obra foi protelada por falta de verba 
para pagar a empreitada. Município viu-se “obrigado” a comparticipar 
por duas vezes a construção da Casa Mortuária.
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O
s Bombeiros Vo-
luntários de Cê-
te ficaram sensi-

bilizados com um dos seus 
últimos serviços e partilha-
ram com os seguidores da 
sua página de Facebook o 
emocionante momento.

Um cão debilitado não 
quis deixar o dono, que pre-
cisava de ser transportado 
para o hospital, sozinho e 
quis despedir-se dele antes 
de ser levado de ambulância, 
por isso ladrou até que lhe 
abrissem as portas do veícu-
lo de emergência.

“Após os nossos operacio-
nais colocarem a vítima no 
interior da ambulância e pro-
cederem aos restantes cui-
dados pré-hospitalares, no-
taram que um cãozinho latia 
do exterior”, começa por 

contar a corporação nas re-
des sociais.

Perante isto, os bombei-
ros abriram a porta e deixa-
ram o animal ver o seu “dono 
e fiel amigo”.

“Cuidar de quem cuidou. 
Mesmo debilitado, este ani-
mal não deixou o seu dono 

sozinho e quis despedir-se 
dele antes de ir ao hospital”, 
revela ainda a corporação.

O momento ficou regista-
do não só na memória de 
quem o presenciou como em 
fotografia. Na imagem vê-se 
um homem deitado na maca 
da ambulância e o cão ao colo 

de uma bombeira a olhar pa-
ra o dono.

“As relações de proximi-
dade não existem só entre 
os seres humanos.  Num 
serviço pré-hospitalar, de-
paramo-nos com um ato de 
a m o r ”,  s a l i e n t a r a m  o s 
bombeiros.

Cão 'obriga' ambulância  
a parar para se  
despedir do dono

António Orlando  | texto

SOLIDARIEDADE. Caso aconteceu em Cête e sensibilizou os bombeiros que descre-
vem a atitude do animal como um "ato de amor”.

Município de Paredes entregou subsídios 
anuais para cruz vermelha e bombeiros

Os subsídios anuais para 
as Delegações da Cruz Ver-
melha do concelho e Asso-
ciações Humanitárias de 
Bombeiros já estão a ser en-
tregues. Foi no passado dia 
15 de outubro que Elias Bar-
ros, vereador com o pelouro 
da proteção civil da Câmara 
Municipal de Paredes, entre-
gou a segunda parcela dos 
subsídios.

O montante entregue foi 
de 18 mil euros a cada corpo-
ração de bombeiros e de 2 
mil euros a cada Delegação 
da Cruz Vermelha Portugue-
sa. A saber, o pagamento é 
feito em duas tranches, sen-
do uma em maio e outra em 

outubro.Neste sentido, a 
autarquia completou a en-

trega do valor total de 36 mil 
euros a cada corporação e 4 

mil euros a cada delegação 
da Cruz Vermelha.

"O Município de Paredes 
reconhece e agradece a im-
portante missão dos bom-
beiros voluntários e dos so-
corristas enquanto agentes 
da proteção civil, no socorro 
de pessoas e bens, atribuin-
do um subsídio anual às cin-
co associações humanitárias 
dos bombeiros voluntários 
de Baltar, Cete, Lordelo, Pa-
redes e Rebordosa e às Dele-
gações da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Sobreira e de 
Vilela", disse o vereador da 
proteção civil, Elias Barros. 
O vereador admitiu que “o 
objetivo” do executivo a que 
pertence “é aumentar o valor 
a atribuir no próximo ano”.

António Orlando  | texto

Autarca anuncia  
comparticipação nas 
obras do quartel de Cête

Comando do BV Lordelo 
com nova viatura 

As obras de remodela-
ção e requalificação do 
quartel da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cête (AHB-
VC) vão ser comparticipa-
das pela câmara de Pare-
des em 275 mil euros. A 
verba será atribuída em 
tranches entre 2020 e 
2021. O anúncio foi feito 
no dia 18 de outubro, pelo 
líder do executivo munici-
pal Alexandre Almeida 
que, acompanhado pelo 
responsável pela proteção 
civil, Elias Barros e pelo ve-
reador do Desporto, Paulo 
Silva, visitou as obras. 

A empreitada já em cur-
so visa a melhoria das ins-
talações, desde a central, 
sala de comando, entre 
outros espaços. A inter-
venção principal passa pe-

la execução de trabalhos 
de requalificação e adapta-
ção das camaratas mascu-
linas e femininas, conferin-
do-lhes mais comodidade e 
espaço. A visita às obras 
teve como cicerone Evan-
dro Sousa, presidente da 
AHBVC e respetivo co-
mando.  “Com o apoio que a 
Câmara Municipal de Pa-
redes nos vai facultar, va-
mos conseguir dar conti-
nuidade às obras de requa-
lificação do nosso quartel, 
já iniciadas em agosto de 
2019, e que entra agora 
numa fase crucial de mu-
dança. Não podemos dei-
xar de agradecer à popula-
ção em geral e empresas 
que contribuíram para 
conclusão desta primeira 
f a s e”,  d i s s e  f o n t e  d a 
AHBVC.

A frota da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo 
foi reforçada com uma no-
va viatura de Comando, 
uma doação da empresa 
Justa & Carneiro. 

O Reverendo Padre Rui 
Pinheiro realizou a bênção 
da viatura na presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, do Vice-Pre-
sidente, Francisco Leal, 
também presidente da As-
sembleia-Geral da corpo-
ração, e do Vereador da 
Proteção Civil, Elias Bar-
ros.  A cerimónia contou 

igualmente com a presen-
ça do Presidente dos B.V. 
de Lordelo, Miguel Ferrei-
ra, do Comandante José 
Freitas, do Presidente da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo, Nuno Serra, e do Pre-
sidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito do 
Porto, José Miranda, entre 
outros convidados.

Da mensagem do Presi-
dente do Município desta-
ca-se o apoio financeiro 
que a Câmara de Paredes 
irá disponibilizar para a 
construção do novo quar-
tel dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo.
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P
aredes foi o 10º 
concelho do país 
que na última se-

mana mais casos de infeção 
por covid-19 registou. Ao to-
do a Direção Geral de Saúde 
(DGS) contabilizou mais 240 
i n f e ç õ e s  p e l o  n o v o 
coronavírus. 

Em Paredes desde o início 
da pandemia a DGS já conta-
bilizou 890 infeções.  

Os números preocupam 
até porque a realidade nos 
concelhos vizinhos é ainda 
pior. Paços de Ferreira, Lou-
sada e Felgueiras vivem situa-
ção explosiva. 

 Nos últimos sete dias nas 
freguesias de Felgueiras, Lou-
sada e Paços de Ferreira hou-
ve mais 944 casos de infeção 
por covid-19. A DGS em três 
dias da passada semana con-
tabilizou em Paços de Ferrei-
ra cerca de 300 infeções.

O Agrupamento de Cen-
tros de Saúde (ACeS) do Tâ-
mega III viu-se obrigado a 
emitir um alerta à população 
que reside na sua área de 
abrangência devido aos qua-
se 1000 casos de covid-19 
reportados ao longo da últi-
ma semana.

As freguesias de Felguei-
ras, Lousada e Paços de Fer-
reira registaram, respetiva-
mente, 155, 229 e 560 casos 
de infeção pelo novo corona-
vírus só na última semana. Ao 

assistir a um aumento expo-
nencial do número de infeta-
dos, a autoridade de saúde 
coordenadora daquela zona 
emitiu no dia 18 de outubro 
um comunicado onde se po-
dia ler que as infeções por co-
vid-19 estão a aumentar “em 
todo o país e, em especial, 
nesta região”.

De acordo com os dados 
divulgados pela autoridade 
local de saúde, já foram regis-
tadas 634 infeções em Fel-
gueiras, 660 em Lousada e 
738 em Paços de Ferreira.

O ACeS alerta a população 
para a “preocupante trans-
missão comunitária ativa” e 
pede aos residentes das fre-
guesias abrangidas que evi-
tem a realização de eventos 
de caráter social e cultural, in-
clusivamente almoços de fa-
mília e cerimónias religiosas. 
Relativamente aos locais de 
trabalho, a autoridade de saú-
de de local aconselha o “uso 
obrigatório de máscara por 
todos e o distanciamento, 
bem como, sempre que possí-
vel, dar primazia ao teletraba-
lho e ao desfasamento de ho-
rários”. Nos cafés e restauran-
tes é pedido que a máscara só 
seja tirada na altura da refei-
ção e que não se ultrapasse a 
lotação máxima de cinco pes-
soas por mesa. A ACeS pede 
ainda à população que, se tiver 
sintomas, fique em casa e en-
tre em contacto com os cen-
tros de saúde de Felgueiras, 
Paços de Ferreira ou Lousada.

DGS contabilizou 240 novas infeções  
covid-19 na última semana em Paredes

António Orlando  | texto

SAÚDE. Pandemia ganhou força na última semana.  Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras vivem situação explosiva.

PUB
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A 
Câmara Municipal 
de Paredes anun-
ciou, após uma reu-

nião com os presidentes de jun-
ta de freguesia, que foi decidido 
por unanimidade, encerrar os 
cemitérios nos dias 31 de outu-
bro e 1 de novembro por “moti-
vo de salvaguarda da saúde 
pública”.

A autarquia solicita também 
que “as visitas aos cemitérios 
para asseio das campas se reali-
zem nos dias anteriores e de 
forma faseada”.

De acordo com o município, 
o “rápido alastramento da pan-
demia impõe esta medida”, sen-
do que o objetivo é “evitar focos 
de propagação da COVID-19”. 
Nas visitas que forem realiza-
das aos cemitérios, a autarquia 
apela ainda ao uso de máscara e 
ao distanciamento social.

A Câmara Municipal de Pa-
redes “apela à compreensão de 
todos, mas o que está em causa 
é a defesa da saúde de toda a po-
pulação”, foi ainda referido em 
comunicado.

Paredes aperta malha 
no combate à propagação
da covid-19
Alexandre Almeida, pre-

sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, anunciou 

uma série de novas medidas 
como forma de conter os 
efeitos da covid-19 no con-
celho. Estas medidas - que 
podem ainda ser alvo de revi-
são - entram em vigor nesta 
quinta-feira 22 de outubro.

A partir desta data, os ca-
fés, pastelarias e similares 
passam a ter de encerrar às 
22 horas. A partir da mesma 
hora, é excluído o acesso ao 
público para novas admis-
sões nos restaurantes, que 
têm de encerrar obrigatoria-
mente às 23 horas.

No que a eventos diz res-
peito, foram cancelados to-
dos os de índole cultural e 
artística (entre outros). Foi 
também suspensa a Feira 
Franca de Paredes, que tem 
lugar nos 1.º e 3.º domingos 
de cada mês.

“Estas medidas foram 

criadas por forma a garantir 
uma melhor proteção da 
saúde pública e a salvaguar-
da da saúde e segurança da 
população”, pode ler-se na 
nota difundida pelo autarca.

Refira-se que desde o dia 
16 a autarquia já tinha en-
cerrado os Parques Infantis 
públicos, os Bares das Co-
missões de Festas, os locais 
públicos com equipamentos 
desportivos de atividade físi-
ca e os sanitários públicos.  É 
ainda sublinhada a obrigato-
riedade de redução dos ajun-
tamentos de 10 pessoas para 
5 pessoas, o aconselhamen-
to de uso de máscara na via 
pública, reforçando a neces-
sidade do cumprimento do 
distanciamento social de 1,5 
a 2 metros, cumprir a etique-
ta respiratória e lavar as 
mãos com frequência.

Cemitérios encerrados 
no dia de Todos os Santos

António Orlando  | texto

PANDEMIA. Medida justificada com o rápido alastramento 
das infeções por covid-19. Quem quiser assear as campas 
tem de o fazer nos dias anteriores e de forma faseada.

PUB

Comunicado CHTS

Detetado surto  
no Hospital de Penafiel

“Apelamos a todos que 
nos ajudem no combate à 
pandemia com comporta-
m e n t o s  a d e q u a d o s .  O 
enorme aumento de casos 
de infeção pela COVID19 
na nossa região torna mui-
to difícil o combate sem um 
esforço coletivo. É funda-

mental a ajuda de todos e 
contamos com essa colabo-
ração para vencermos este 
período difícil da nossa vida 
coletiva. Em particular nes-
te período, só se devem 
deslocar à urgência do Hos-
pital em casos verdadeira-
mente graves. Estão a abrir 

vários pontos na região pa-
ra se poderem ali efetuar os 
testes de rastreio para CO-
VID19, pelo que o contacto 
com a linha Saúde 24 e os 
Médicos de família são os 
acessos adequados antes 
de se deslocarem para os 
serviços de urgência.”

Colaboradores de vários 
grupos profissionais do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa, em Penafiel, estão infe-
tados com o coronavírus, disse 
fonte da administração da-
quela unidade, recusando que 
esteja em causa o funciona-
mento do hospital. O Progres-
so de Paredes apurou que 18 
enfermeiros estarão infeta-
dos ou em quarentena por 
causa da covid-19.  Quanto 
aos utentes, a mesma fonte 
indicou que um piso do hospi-
tal Padre Américo já está “to-
do ocupado” por um total de 
70 doentes com o novo coro-
navírus e que a administração 
hospitalar está já a reorgani-
zar os serviços para libertar 
uma nova ala para a reservar 
aos doentes covid.

“Tal como em todos os hos-
pitais, há profissionais infeta-
dos, de todos os grupos profis-
sionais. Até ao momento, não 

está em causa o funcionamen-
to do hospital”, lê-se num es-
clarecimento da administra-
ção do CHTS. Um colaborador 
do CHTS citado pela agência 
Lusa relata uma situação de 
"grande dificuldade" no hospi-
tal de Penafiel, incluindo na 
urgência, onde os doentes 
aguardam horas para serem 
atendidos, devido à insuficiên-
cia de profissionais.

"A situação está caótica, 
com os corredores cheios de 
doentes", contou.

No esclarecimento do CH-
TS, que não responde à ques-
tão sobre o número de profis-
sionais infetados naquela uni-
dade hospitalar, assinala-se 
que as dificuldades ocorrem 
devido à ausência de vários 
colaboradores.

Isto, acrescenta, "seja por-
que estão contaminados, seja 
porque estão de quarentena, 
por alguns contactos de risco 

com outras pessoas contami-
nadas". Sobre a questão na ur-
gência, refere-se que "a gran-
de causa de dificuldade de 
gestão do serviço, na atualida-
de, prende-se com o enorme 
afluxo inadequado de utentes 
somente com o objetivo de fa-
zerem o teste". Segundo o CH-
TS, "essa afluência tem inclusi-
vamente ultrapassado os pi-
cos máximos habituais em 
tempo de gripe". O esclareci-
mento realça um apelo à po-
pulação para que "só vá à ur-
gência por motivos graves".

"A realização de testes de-
ve ser feita por contacto com a 
linha SNS 24 ou com os médi-
cos de família. As idas à urgên-
cia nesta altura, por motivos 
inapropriados, são totalmente 
desaconselhadas, até porque 
origina excessiva aglomera-
ção, potenciadora de indesejá-
veis contaminações", conclui o 
CHTS.

PANDEMIA.  Administração garante que  funcionamento 
do hospital não está em causa. 70 doentes covid-19 ocu-
pam um piso do hospital.
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Junte-se a nós e seja Paredes
A Associação “Ser Paredes - Associação 
Desportiva e Cultural, é uma associação 
criada com o fim de organizar eventos 
desportivos, culturais e recreativos, com o 
objetivo de dinamização social das várias 
freguesias do Cencelho de Paredes, no-
meadamente da freguesia sede, Paredes.

Tipo de eventos a organizar serão muito
diversificados, como por exemplo os seguintes:

• Organização de Festas Populares do Concelho;

• Organização de “Festas Tradicionais”, específicas do Concelho de Paredes;

• Organização de corridas automobilísticas ou velocipédicas;

• Organização de eventos tipo noites temáticas;

• Organização de circuitos pedestres e corridas urbanas;

• Organização de espetáculos, concertos e festivais
 musicais em espaços fechados ou ao ar livre

• Organização de encontros de automóveis e motos clássicas.

SER PAREDES  //  Praça José Guilherme n.º 29  //  4580-130 PAREDES  //  Telf.: 917 426 904
www.facebook.com/Ser.Paredes.Associacao.Desportiva.e.Cultural/

associacaoserparedes@gmail.com  //  http://ser-paredes.webnode.pt/

O 
primeiro-ministro, 
António Costa, 
reuniu de emer-

gência na passada quarta-feira 
com autarcas de três concelhos 
da região Norte, em Paços de 
Ferreira, devido ao aumento 
exponencial de casos de Co-
vid-19 naquele território.

António Costa descartou 
hipótese de ser criada uma cer-
ca sanitária nos concelhos de 
Paços de Ferreira, Felgueiras e 
Lousada, mas avança que vão 
ser anunciadas medidas mais 
restritivas para aquele territó-
rio, que serão concertadas en-
tre os ministérios da Saúde e da 
Administração Interna. 

No final, em declarações à 
comunicação social, Costa in-
formou que “houve consenso 
entre todos” quanto às estraté-
gias a adotar, que não passarão 
pela cerca sanitária ou pelo con-
finamento. "Agora, falarei com 
os meus colegas do Governo 
para que as medidas sejam for-
malizadas", referiu. “Pelo que foi 
dito os focos de contágio esta-
rão relacionados com o conví-
vio social e temos que colocar 
um travão nisso”, referiu aos 
jornalistas. 

Da reunião sai a certeza de 
que vai haver um reforço de tes-
tes à Covid-19 e de estudos epi-
demiológicos nestes três con-
celhos e também a criação de 
uma unidade de retaguarda ao 
Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa (CHTS). Já estava previs-
to uma por distrito, mas aqui, no 
Porto, em face desta realidade, 
será criada uma nova estrutura, 
disse um dos secretários de es-
tado que acompanharam o Pri-
meiro Ministro na visita relâm-
pago a Paços de Ferreira. 

Os concelhos de Paços de 
Ferreira, Felgueiras e Lousada, 
em conjunto, desde o início da 
pandemia da Covid-19, regista-
ra m  4 0 8 6  c a s o s  d o  n ovo 
coronavírus.

Nos últimos vinte dias os ca-
sos de Covid-19 em Paços de 
Ferreira triplicaram tendo em 
20 de setembro 621 e nesta se-
gunda-feira 1941.  Os residen-
tes dos três concelhos têm co-
mo referência o Hospital de Pe-
nafiel, unidade do CHTS.

Costa descarta hipótese  
de cerca sanitária em Paços de 
Ferreira, Felgueiras e Lousada

António Orlando  | texto

POLÍTICA. Primeiro-ministro adianta que medidas nestes 
três concelhos poderão ser mais apertadas. Foi no mês de Março de 2020, que a Covid-19, chegou ao nosso país, numa 

época em que muitas Assembleias de Condomínio anuais ainda não se tinham 
realizado, e como tudo era incerto, pensou-se que a situação voltaria à normalida-
de rapidamente. Mas isso não veio a acontecer!

E, se já vivemos dias melhores e dias piores, hoje deparamo-nos novamente 
com inúmeras restrições no nosso quotidiano, devido à grande propagação do 
vírus, tendo sido novamente adoptadas medidas que limitam o número de pes-
soas em ajuntamentos. 

E, tal facto, representa para os prédios constituídos em propriedade horizon-
tal, um impedimento à realização presencial e ao normal funcionamento da As-
sembleia de Condóminos, nos termos previstos no artigo 1432.º do Código Civil.

E perante esta realidade, como pode ser gerida a situação, já que as assem-
bleias tem de respeitar requisitos legais, e a organização entre os condóminos é 
imperativa.

Como é que poderemos cumprir as regras gerais referentes à propriedade ho-
rizontal, sem desrespeitar as medidas excecionais e temporárias aprovadas no 
âmbito da pandemia?

Pois bem, já se pensou que, se ao longo destes tempos fizemos cada vez mais 
uso dos meios electrónicos, será que nos podemos socorrer deles e realizar as-
sembleias de condomínio on-line?

A opção à primeira vista pode parecer viável, porque possibilitava-se a reunião 
de várias pessoas, sem proximidade física, e como tal, sem aglomerados, e os con-
dóminos poderiam mais facilmente assegurar a sua presença, dado que podiam 
até nem estar em casa, e bastava terem um computador, tablet ou smartphone 
para que remotamente acedessem à reunião agendada, e nela poderiam partici-
par livremente.

Porém, temos sempre o reverso da medalha, pois nem todos os proprietários 
tem computador, tablet ou smartphone , e acesso à internet, e como tal realizar 
uma assembleia nestes moldes pode gerar conflitos, por não existir acesso de 
meios, igual para todos, e ao mesmo tempo podem não estar a ser cumpridos os 
formalismos legais, referentes a prazos e forma das convocatórias, e elaboração 
e envio das atas aos condóminos.

É certo que vivemos dias anómalos, e que temos que nos saber reinventar, e 
encontrar soluções alternativas, todavia, no que concerne aos meios de comuni-
cação à distância, estes ainda não estão ao alcance de todos, e dados os formalis-
mos legais necessários para a realização de uma Assembleia, deverá repensar-se 
a solução dos meios electrónicos, pois da solução pode obter-se um problema. 

Como tal, se o seu condomínio ainda não realizou a Assembleia de Condómi-
nos, provavelmente, o melhor é que seja adiada para uma data posterior, de forma 
a que seja possível cumprir as regras da DGS, e salvaguardar a saúde de todos.

No demais, surgindo situações do Condominio que sejam necessárias resolver 
junto da Administração, opte por dar preferência ao contacto telefónico, ou se 
tiver meios necessários, o e-mail.

E no que concerne à limpeza e desinfeção do condomínio, considere que as 
áreas comuns devem ser uma prioridade, e que a mesma deve ser reforçada, e os 
prestadores desse serviço devem fazê-la com regularidade, cumprindo todas as 
recomendações em vigor, como o uso de luvas descartáveis e resistentes aos de-
sinfetantes, máscara comum, detergentes de uso doméstico e desinfetantes 
apropriados. Caso isso não aconteça no seu prédio, dê conta da situação à 
Administração.

E, se por algum motivo, deixou de poder cumprir com o pagamento mensal da 
quota de condomínio, não deixe de contactar a Administração para encontrar 
uma forma de resolver o seu problema, optando por pedir a suspensão do paga-
mento temporário, e fazendo um acordo para pagamento faseado da divida, de 
modo a evitar o incumprimento, e o recurso posterior à cobrança coerciva através 
dos Tribunais, o que implica pagamento de juros e despesas, que poderão deixá-lo 
numa situação mais complicada economicamente.

Sabemos que não vivemos tempos fáceis, mas atitudes de compreensão e soli-
dariedade podem ajudar a melhorar os conflitos no âmbito da convivência no 
Condominio.

CARLA NUNES

ADVOGADA

Impacto da Covid-19 nas  
assembleias de condomínio
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O
s últimos dados 
do Instituto de 
Emprego e For-

mação Profissional (IEFP) 
mostram que, no final de 
setembro, havia em Pare-
des 3.821 desempregados, 
mais 781 que no mesmo 
mês do ano passado.

D e s t e s ,  a  m a i o r i a  – 
2.388 – são mulheres. Os 
homens desempregados, 
com registo no IEFP, são 
1433. Sem emprego há me-
nos de um ano estão ao to-
do 2.197 paredenses. Do 
total, de desempregados 
residentes neste municí-
pio, 3510 indivíduos estão 

à procura de um novo em-
prego, ou seja, foram des-
pedidos ou despediram-se. 
Na procura do 1º emprego 
o número é residual – 311 
(jovens paredenses).

Na região o cenário não 
é  m e l h o r :  Pe n a f i e l  t e m 
mais 913 desempregados 
que há um ano, situando-
-se o total em 3056; Lou-
sada tinha, em setembro, 
1857 desempregados ins-
critos,  mais 481 que em 
setembro de 2019. Paços 
d e  Fe r r e i ra  t i n h a  2 2 0 9 
( m a i s  3 0 2 ) ,  e  Va l o n g o 
4702 (mais 831).

De acordo com o IEFP, 
no final do mês passado es-
tavam registados nos ser-
viços de emprego do país, 

410.174 desempregados, 
ou seja, 74% de um total de 
553.928 pedidos de em-
prego. São mais 108.892 
p e s s o a s  q u e  n o  m e s m o 
mês de 2019, mais 36%. 

Casais
desempregados
aumentam quase 
20% em setembro
O número de casais com 

ambos os elementos inscri-
tos nos centros de empre-
go, de norte a sul do país e 
ilhas, aumentou 19,2% em 
setembro face ao mesmo 
mês de 2019, para 6.382.

De acordo com o IEFP, 
do total de desemprega-
dos casados ou em união 
de facto,  12.764 (8,1%) 

t ê m  t a m b é m  r e g i s t o  d e 
q u e  o  s e u  c ô n j u g e  e s t á 
igualmente inscrito como 
desempregado.

O número de casais em 
que ambos os cônjuges es-
tão registados como de-
sempregados foi, no final 
de setembro, de 6.382, ou 
seja, mais 19,2% (o equiva-
lente a 1.030 casais)  do 
que no mês homólogo, mas 
menos 1,1% (74 casais) em 
relação ao mês anterior.

Os casais nesta situação 
de duplo desemprego têm 
direito a uma majoração de 
10% do valor da prestação 
de subsídio de desemprego 
que se encontrem a rece-
ber,  quando tenham de-
pendentes a cargo.

Há um ano, em Paredes, havia 
menos 800 desempregados

António Orlando  | texto

CRISE. Desemprego contínua a subir em tempos de pandemia. As mulheres são as 
mais prejudicadas. Aumenta também o número de casais sem trabalho. 

António Cunha  
sufragado líder da CCDR-N 
após acordo PS/PSD

António Cunha,  ex-
-reitor da Universidade 
do Minho, foi eleito, no 
dia 13 de outubro, presi-
dente da Comissão de 
Coordenação e Desen-
volvimento Regional do 
Norte (CCDR-N). 

A votação decorreu 
em todas as Assembleias 
Municipais. Em Paredes, 
António Cunha recebeu 
o voto favorável de 35 
deputados municipais, 4 
votos brancos e um nulo. 
D e z  d e p u t a d o s  n ã o 
votaram. 

António Cunha lide-
rou a única candidatura 
apresentada à CCDRN 
fruto do acordo estabe-
lecido pelas direções na-
cionais de PS e PSD. 

“Foi muito importante 
para mim receber o apoio 
público de autarcas da 
minha região (Minho), 

mas também recebi mui-
to apoio de muitos ou-
tros autarcas de Trás-os-
-Montes, do Douro, da 
Comunidade Intermuni-
cipal do Tâmega e Sousa, 
da Área Metropolitana 
d o  P o r t o  e  o u t ra s  r e -
giões. Isso dá-me algum 
conforto para desempe-
nhar as minhas funções”, 
r e c o n h e c e u  A n t ó n i o 
Cunha.

O ex-reitor apontou o 
desenvolvimento e a mo-
dernidade como os prin-
cipais desafios a vencer 
pela região. A reprogra-
mação dos fundos comu-
nitários e das respetivas 
verbas regionais, o Pro-
grama Portugal 2030 e o 
Plano de Recuperação e 
Resiliência, são os dos-
siês que vão absorver a 
atenção do responsável 
pela CCDR-N.
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O 
presidente da 
câmara munici-
pal de Paredes, 

na reunião extraordinária da 
Assembleia Municipal (AM) 
pedida pelo PSD, manteve-
-se firme na decisão da avan-
çar com o resgate da conces-
são das redes públicas de 
água e saneamento à empre-
sa Be Water.  O PSD pedia 
que a AM aprovasse uma 
proposta de recomendação 
ao executivo camarário para 
que rescindisse unilateral-
mente o contrato com a BE 
Water, mas o autarca afir-
mou que “não há outro cami-
nho que não seja o resgate 
para que, “no prazo de um 
ano, o SMAS recupere as 
suas funções e não estarmos 
a discutir uma resolução uni-
lateral num tribunal admi-
nistrativo durante, pelo me-
nos, 10 anos, quando só nos 
restam 15 anos de conces-
são", respondeu Alexandre 
Almeida. 

A proposta de recomen-
dação do PSD discutida na 
noite de 13 de outubro em 
reunião da AM que decorreu 
no pavilhão da EB2,3 Pare-
des, foi, como se previa, rejei-
tada pela maioria dos depu-
tados. Votaram contra a pro-
posta do PSD: PS, CDU, CDS 
e o presidente de junta de 
Louredo, José Borges, eleito 
em lista social democrata. A 
favor apenas votou o PSD 

(15 votos). Os presidentes 
de junta de Duas Igrejas e de 
Lordelo,  ambos do PSD, 
abstiveram-se. 

Padrinho da Be Water
 com folar de 40 milhões 
O PSD argumentou que 

“o resgate não é a melhor op-
ção e que querem poupar 
aos paredenses mais de 50 
milhões de euros”, dramati-
zou o líder da bancada laran-
ja, Soares Carneiro. “O nú-
mero 8 do artigo 17 do con-
trato diz  que `a  câmara 
municipal, no resgate, tem 
de assumir a dívida da con-
cessionária, de capital, juros 

e acessória`, ora em 31 de 
dezembro de 2019, o total é 
de 17,1 milhões de euros".  
Para Carneiro "é um folar 
bem recheado para a Be Wa-
ter", já que "o resgate que o 
senhor presidente da câma-
ra pretende é dar um prémio 
de quase 40 milhões de eu-
ros à concessionária Be Wa-
ter, que falha todos os dias 
com os paredenses. Para a 
Be Water nem mais um cên-
t i m o”,  exc l a m o u  S o a r e s 
Carneiro. 

A intervenção do líder da 
bancada do PSD ficou mar-
cada por vários apupos da 
bancada socialista, há seme-

lhança do que havia aconte-
cido, minutos antes com a 
intervenção de Manuel Go-
mes, também do PSD, que 
acusou Alexandre Almeida 
de “não fiscalizar” a ativida-
de da Be Water. 

O CDS-PP justificou o 
seu voto contra a proposta 
porque, por um lado, enten-
de que “a melhor forma de 
remunicipalizar as águas, e, 
assim, acautelar o interesse 
do Município e dos respeti-
vos Munícipes, seria me-
lhor salvaguardado com a 
celebração de um acordo 
com a Be Water”. Por outro, 
o CDS-PP disse duvidar da 

capacidade analítica da em-
presa que fez o estudo para 
o PSD e que levaram os so-
cial democratas a conside-
rarem como melhor opção 
da rescisão do contrato 
com a Be Water esta reco-
mendação [PSD] assenta 
em estudos de uma consul-
tora cujo trabalho para a 
Câmara de Mafra fez com 
que aquele executivo tives-
se de pagar sete vezes mais 
que o valor adiantado pela 
consultora, o que nos faz 
duvidar, e muito, da sua ca-
pacidade analítica”, consi-
derou o deputado munici-
pal Jorge Ribeiro da Silva.

Fama e proveito 
Rui Silva, líder da banda-

da do PS, salientou “a res-
ponsabilidade do PSD por 
tudo isto. Criou e vendeu es-
te malabarismo. Acreditou 
que num toque de mágica e 
ilusionismo conseguia resol-
ver o problema da falta da 
água e do saneamento bási-
co. Como afirmei na última 
assembleia municipal só po-
deremos concluir pela inca-
pacidade do PSD para resol-
ver os problemas do conce-
l h o .  É  u m a  f a m a  e  u m 
proveito que os persegue. 
Quando era esperado traba-
lho de competência, abur-
guesaram-se sentaram-se à 
sombra dos seus lugares po-
líticos”, atirou o deputado 
municipal do PS. 

A CDU, por intermédio de 
Cristiano Ribeiro, tratou de 
anunciar logo que votava 
contra a proposta do PSD, 
salientando, no entanto, “o 
esforço dos social-democra-
tas em querer discutir o as-
sunto de forma séria”. 

Para o comunista a pro-
posta do PSD, carecia de es-
clarecimentos sobre o “Adi-
tamento” ao contrato de 
concessão que em 2008 foi 
assinado pelas partes por 
parte dos padrinhos da con-
cessão Granja da Fonseca, 
Celso Ferreira, José Manuel 
Outeiro, entre outros:  Não 
deveriam eles prestar aqui 
esclarecimentos sobre os in-
cumprimentos, sobre as tari-
fas, sobre os compromissos 

“Não há outro caminho que não seja o  resgate”, garante Alexandre Almeida

António Orlando  | texto

POLÍTICA. Reunião extraordinária da Assembleia Municipal chumba proposta do PSD que pretendia avançar com rescisão do contrato por    justa causa com Be Water. Social democratas garantem que resgate vai obrigar câmara a indemnizar a Be Water em 50 milhões de euros. 
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“Não há outro caminho que não seja o  resgate”, garante Alexandre Almeida
POLÍTICA. Reunião extraordinária da Assembleia Municipal chumba proposta do PSD que pretendia avançar com rescisão do contrato por    justa causa com Be Water. Social democratas garantem que resgate vai obrigar câmara a indemnizar a Be Water em 50 milhões de euros. 

bilaterais?  E não será que  o 
Aditamento não terá sido um 
Adiantamento, em que a  gu-
la do negócio se sobrepôs à 
prudência, dando-se como 
certo que as populações dis-
pensariam os seus subsiste-
mas, e portanto se faria um 
negócio mais rentável?

Caminho errado 
Alexandre Almeida, que 

ignorou as provocações de 
que foi alvo ao longo do de-
bate, apelou aos presiden-
tes de junta do PSD para 
que votassem contra a pro-
posta do seu partido. “Este 
é o momento para mostrar 
ao nosso concelho que os 
erros do passado têm limi-
te”, concluiu o edil. 

Alexandre Almeida, refe-
riu que, em 2001 e em 2008, 
com os antigos executivos 
municipais do PSD, foi esco-
lhido "o caminho errado"

O autarca alegou ainda 
razões de interesse público 
para avançar com o resgate: 
esta decisão vai permitir 
que, muito em breve, seja o 
município a fazer os investi-
mentos em água e sanea-
mento que a Be Water se re-
cusa a fazer. Muito em breve 
estaremos a aceder a fundos 
comunitários para arealiza-
ção desses investimentos". 

O presidente da câmara 
garantiu ainda que vai ser 
possível ao município “con-
trolar o nível das tarifas de 
água e saneamento pratica-
das" no concelho, “cobrir 

todas as freguesias” do con-
celho com água e sanea-
mento, “defender os inte-
resses dos subsistemas” de 
fornecimento de água e 
“manter zonas de constru-
ção” no Plano Diretor Muni-
cipal (PDM).

Mais 10 anos à espera 
Sobre a indemnização à 

Be Water, Almeida falou em 

“compensações previstas à 
concessionária” que perfa-
zem um “total de 22,5 mi-
lhões de euros”.  Sobre a 
proposta do PSD, o autarca 
disse não ter dúvidas que 
tal proposta a ser aprovada 
atiraria o município “para o 
risco de uma indemnização 
não prevista no contrato de 
concessão, uma indemniza-
ção sem limites a fixar pelo 

tribunal”. “Ou seja, ficaría-
mos mais de 10 anos à espe-
ra de poder reaver os servi-
ços de água e saneamento, 
sem poder fazer investi-
mentos em água e sanea-
mento que as nossas fre-
guesias tanto precisam; fi-
caríamos mais de 10 anos 
sem ter acesso a fundos co-
munitários para fazer esses 
investimentos; com essa 
revisão do PDM condicio-
nada", alertou.

“O Orçamento do Esta-
do, ontem apresentado, re-
conhece a necessidade de 
alguns concelhos, tal como 
o nosso, de avançarem para 
resgate de concessões e o 
Fundo de Apoio Municipal 
está disposto a financiar o 
valor da compensação por 
resgates - e não por resolu-
ções - até 35 anos”, concluiu 
Alexandre Almeida.

Nuno Serra
Junta
de Lordelo

“Abstenho-me em benefí-
cio de dúvida ao executivo 
e porque esta assembleia 
não esclareceu nada. Ti-
vemos aqui umas aulas de 
história, mas interessa 
saber o que é que vai 
acontecer daqui para a 
frente, se as infraestrutu-
ras vão ser feitas, quando 
vão ser feitas, se o preço 
da água não vai aumentar, 
se vamos continuar ou 
não bloqueados pela falta 
de infraestruturas nas zo-
nas industriais e residen-
ciais e para quando o au-
mento da cobertura nas 
freguesias?”

José 
Borges
Junta

de Louredo

“Acho que se protelarmos 
no tempo esta decisão 
acarretará mais prejuízo 
aos paredenses do que di-
videndos. A Be Water só 
nos procura para resolver 
os seus problemas e estão 
sempre indisponíveis para 
resolver os problemas dos 
nossos fregueses e das 
nossas freguesias. Esta ga-
rantia merece que se possa 
considerar esta indemni-
zação como um investi-
mento último em prol da 
qualidade de vida dos pa-
redenses no mais curto es-
paço de tempo.” 

Belmiro 
Sousa
Junta
de Recarei

“Foi o PSD e o CDS que 
aprovaram os contratos 
que levaram à concessão 
da água e do saneamento 
e à situação insuportável 
que se vive no território, 
com várias freguesias 
que não dispõem nem de 
água nem de ligação à re-
de de saneamento. Quer 
dizer vamos estar aqui 
mais oito ou dez anos pa-
ra tentar resolver esta 
situação? Precisamos 
que o resgate seja imple-
mentado e que os cida-
dãos vejam o seu proble-
ma resolvido”.

Albertino 
Silva
Junta de

Parada de Todeia

“A proposta que o PSD nos 
apresentou sobre a rescisão 
do contrato faz-nos lembrar 
a famosa citação do Frei To-
más. Ao fim de 20 anos a re-
boque de uma decisão pelo 
atual executivo que se pro-
põe resgatar a concessão da 
água e saneamento apre-
senta-nos esta proposta 
que mais não é que o ovo da 
serpente. Debaixo de um 
disfarce apetitoso que é não 
pagar e a ser aprovado iria 
demorar muitos anos a cho-
car e de onde sairia um 
monstro venenoso seme-
lhante à criatura que o pôs.”
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O 
U S C  P a r e d e s 
defronta este 
sábado a equipa 

do União da Madeira SAD, 
em jogo a contar para a 4ª 
jornada da Série C do Cam-
peonato de Portugal (CdP). 
O jogo começa às 15 horas.

O s  p u p i l o s  d e  E u r i c o 
Couto vão tentar regressar 
às vitórias, após a derrota 
no passado domingo diante 
do Pedras Rubras por 2/1. 
Com este deslize o USC Pa-
redes mantém os mesmos 
três pontos que arrecadou 
na jornada inaugural do 

campeonato diante do Câ-
mara de Lobos. 

Nos distritais da Associa-
ção de Futebol do Porto 
(AFP), na última jornada da 
Série 2 da Divisão Elite AFP, 
o líder Rebordosa AC empa-
tou em casa a 2 golos com o 
Marco09. O golo que tirou a 
vitória ao RAC, ocorreu aos 
90+4 minutos de penalty.

Nesta ronda, o Aliados 
de Lordelo que estreou o 
novo treinador foi a Vilari-
nho vencer por 0/1.  Em 
Gandra também houve mu-
dança de comando técnico, 
mas, pelo menos para já, a 
chicotada psicológica não 
surtiu efeito positivo. O 

Gandra voltou a perder, em 
casa, diante do Vila Meã, 
formação amarantina que é 
orientada há duas jornadas 
pelo paredense, Calica. 

Na Divisão de Honra, na 
segunda jornada da Série 2, 
o Nun´Álvares recebeu e ba-
teu o Estrela de Fânzeres 
por 2/1. este fim de semana 
a equipa de Recarei vai jogar 
a Lagares (Felgueiras).

Na 1ª Divisão, na Série 1, 
vitórias das equipas do con-
celho de Paredes: o Sobrei-
rense foi a Sangemil (Maia) 
bater a Mocidade pela mar-
gem mínima de 1/0, FC Pa-
rada venceu o Lusitânia de 
Sta. Cruz, também, por 1/0 e 

o Vandoma derrotou o Pe-
dras Rubras B por 2/1. Na 
Série 2, o jogo do Sobrosa 
com o Varziela desta segun-
da jornada foi adiado para 
16 de dezembro. 

Próximos jogos: S. Félix – 
FC Parada; Águas Santas – 
Vandoma; São Vicente do 
Pinheiro 
(Penafiel) – Sobrosa.

Na 2ª Divisão, Série 1, o 
USC Baltar estreou o novo 
estádio com uma vitória de 
3/0 diante da equipa do Fu-
tebol 115. No próximo do-
mingo o Baltar vai ao terre-
no do Dower Sports (um 
novo clube fundado este 
ano na Trofa). 

USC Paredes tenta regresso às vitórias no 
CdP, este sábado, diante do União da Madeira 

António Orlando  | texto

FUTEBOL. Paredes venceu uma vez para o campeonato e duas para a Taça de Portugal. Nos distritais, o Rebordosa, líder da 
Elite, empatou em casa. 

Aliados de Lordelo e Aliança de Gandra contrataram novos treinadores
Armando Santos é o no-

vo treinador do Aliados FC 
Lordelo. O técnico de 39 
anos, de nacionalidade bra-
sileira, treinou o S. Pedro da 
Cova e o Mirandela, entre 
outros. 

Armando Santos sucede 
a Pedro Ferreira que não 
resistiu ao mau início de 
época dos azuis e brancos 
de Lordelo. Em quatro jo-
gos sob o comando de Pe-
dro Ferreira, o Aliados em-
patou três jogos e perdeu 
um.

Em Gandra, Mário Ro-
cha abandonou o comando 
t é c n i c o  d a  e q u i p a  e  f o i 
substituído no cargo pelo 
até agora treinador adjun-
to, Márcio Rocha, 41 anos, 
natural de Paredes. Claúdio 
Campos e Daniel Carvalho 
mantém-se na equipa téc-
nica. Tal como em Lordelo, 
Mário Rocha não resistiu 
ao mau início de época do 
Gandra. A goleada imposta 
pelo Freamunde (3/0) foi a 
gota que fez transbordar o 
copo.

O  n ovo  t r e i n a d o r  d o 
Aliança de Gandra, Márcio 
Rocha além de dois anos co-
mo adjunto no clube de 
G a n d r a ,  d e s e m p e n h o u 
idênticas funções ao lado 
de Francisco Chalô, Fer-
n a n d o  Va l e n t e  e  F i l i p e 
Gouveia.

As chicotadas psicológi-
cas em Gandra e em Lorde-
lo tiveram efeitos opostos:  
o Gandra continuou a per-
der, já o Lordelo venceu pe-
l a  p r i m e i r a  v e z  n e s t a 
temporada.

Armando Santos 
/ Aliados

Márcio Rocha 
/ Gandra

Rebordosa deixou fugir  
a viória nos "descontos"
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1. Não conheço João 

Santos. Era o treinador 

do Vilaverdense, equipa 

de Braga, participante 

no 3º escalão do futebol 

português. É treinador 

há mais de 10 anos, tem 

33 anos e um percurso 

muito interessante, ten-

do na última época, por 

exemplo, conseguido a 

subida de divisão da sua 

equipa. Esta época, em-

patou o 1º jogo do cam-

peonato e venceu a 1ª 

eliminatória da Taça de 

Portugal, ambos fora de 

casa. No dia seguinte foi 

despedido pelos novos 

investidores do clube de 

Vila Verde.

2. É precisamente no 

Vilaverdense que se deu 

mais uma das muitas his-

tórias que temos visto 

ultimamente (e quase 

todas elas a correr mal, 

não é CD Aves?!). Uma 

parceria com o grupo ca-

nadiano LANK, que pro-

mete revolucionar o clu-

be, levou até à mudança 

das cores e do emblema. 

Oxalá corra tudo bem... 

Tão bom que era haver 

maior critério na aceita-

ção dos investidores no 

futebol e a sua responsa-

bilização por eventuais 

dívidas e falências.

3. Aliás, no futebol era 

muito bom que as direc-

ções fossem obrigadas a 

deixar o clube sem dívi-

das. Quase todos dirão 

que é impossível. Admito 

a utopia.

4. Tiago Mendes foi o 

p r i m e i r o  t r e i n a d o r  a 

abandonar o comando 

técnico na 1ª Liga esta 

temporada. Segundo foi 

público, por discordar da 

política de contratações. 

Na hora da mudança, o 

presidente Pinto Lisboa 

criticou-o fortemente 

alegando que teve medo e 

não se sentiu preparado 

para tão grande desafio. 

Pois é, mas da mesma for-

ma que os dirigentes con-

tinuam a despedir os trei-

nadores a torto e a direito, 

os treinadores também 

podem pedir para sair. Foi 

sensato e não ficou à es-

pera de um despedimento 

que lhe valesse indemni-

zação. Eram escusadas as 

críticas públicas. Se tudo 

fosse mais regulado as 

coisas podiam melhorar.

5. A propósito dos trei-

nadores, alguém percebe 

como é que se regula a ac-

tividade dos treinadores 

(cursos exigidos para trei-

nar) e depois se contorna 

a lei? Eu continuo sem en-

tender. Se o treinador 

principal da 1ª Liga tem de 

ter o Grau IV como é que 

os vemos a comandar uma 

equipa? Colocando no pa-

pel como adjuntos ou de-

legados? Isso é fazer pas-

sar toda a gente por pate-

tas. Haja fiscalização. É 

tão fácil de comprovar...

Nota: na edição ante-

rior referi o facto dos in-

gleses do Arsenal terem 

despedido o homem por 

detrás da mascote do clu-

be, alegando redução de 

despesas, quando, em 

contraponto, praticam 

salários astronómicos 

com os seus jogadores. 

Convém agora referir, pa-

ra que a história fique ac-

tualizada, que o jogador 

alemão Mesut Ozil, soli-

dário com o despedimen-

to da “mascote”, se dispo-

nibilizou para lhe pagar os 

salários enquanto fosse 

j o g a d o r  d o  c l u b e . 

Magnífico.

Coisas difíceis de entender  
– parte 2



16 Sexta-feira 23 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

OPINIÃO/DESPORTO

Vasco Meneses   | texto

A ciência médica não é exata tal como a maioria das ciências que percorrem 
sempre os caminhos da investigação notabilizando os investigadores quando 
vislumbram novas descobertas para a humanidade.

A Medicina estuda a  vida dos humanos, a doença, a dor, o sofrimento, tudo o 
que é fisiológico nestes seres, mas também o psicológico, as psicoses, as depres-
sões, a esquizofrenia, a oligofrenia, as demências como a doença de Alzheimer e 
até as neurológicas como o Parkinson e outras.

As diferenças entre umas doenças e outras são mais que muitas, se atender-
mos ao número infindável do que é fisiológico e portanto palpável e está doente 
no ser humano  e o que não é palpável portanto psicológico, que também enca-
minha para a morte os casos mais graves sem solução, os mais flagrantes de 
suicidio.

Estes são os casos considerados de Demónios da Medicina em que o titular 
dessa situação, a única solução que tem à vista é pôr termo à vida. Não vamos 
englobar os casos de  morte medicamente assistida em que também o paciente 
conscientemente pede a morte em troca do seu sofrimento, seja ele qual for, só 
que nestes casos existe ajuda de terceiros, enquanto na anterior é o próprio que 
toma a decisão e executa a sua própria vida.

Mas existe ainda um grupo de humanos, felizmente em maioria, que tem saú-
de, que vive longe do sofrimento e da dor, que tem gosto pela vida e a vive todos 
os dias na sua plenitude, na família, em casa, no local de trabalho e respira alegria 
contagiando quem os rodeia, a isso chama se “estar de bem com Deus”.

Infelizmente nesta época de pandemia em que um pequeno vírus contagia 
tantos milhões de seres humanos, fragilizando-os e alguns acabam por não re-
sistir, e já são centenas de milhares de mortes em todo o mundo, é caso para 
frasear o nosso povo:”Afinal que mal fiz eu a Deus”para nos enviar esta catástro-
fe sem fim à vista.

A religião diz;” Deus criou o mundo e criou o Bem e o Mal”.
Quando vemos os nossos peregrinos, a caminho de Fátima, a maioria a pé, é 

um sinal divino daqueles que acreditam e procuram todos os caminhos do Bem, 
refugiando se no que é sagrado, neste caso na casa dos milagres que é o Santuá-
rio de Fátima. Mas também existem os que procuram o Mal. Quantos presos 
estão nas cadeias por roubar ou matar praticando o lado  feroz da vida, náo 
olhando a meios para atingir os fins.

Finalmente conto- vos a história verdadeira dum povo que viveu no sul de Is-
rael,(A.C), junto ao mar Morto,num local chamado Massada e que foi invadido e 
cercado pelos Romanos durante muitos meses, tendo como res ultado final  a 
provocação de um suicidio coletivo, de todo aquele povo.  Escreveram  que pre-
feriam a liberdade da morte do que serem escravos  dos Romanos para toda a 
vida. Concluindo, morrer da cura não é a mesma coisa que morrer da doença, 
para o Bem e para o Mal.

CAMILO MOTA

MÉDICO

Deuses e demónios 
da medicina

PUB

Ascendi Grande Porto, Auto Estradas do Grande Porto, S.A.

Circulação Condicionada | A41/A42
Concessão Grande Porto

Estamos a trabalhar para melhorar a infraestrutura
Para melhorarmos as condições de circulação na A41 e A42, realizaremos uma 
intervenção de beneficiação do pavimento entre o Nó de Alfena e o Nó de Paços 
Ferreira Este. Esta intervenção decorrerá entre 12 de outubro e 12 de fevereiro de 
2021, entre as 21h e as 7h, e implicará alguns basculamentos e condicionamentos de 
tráfego nos dois sentidos deste troço.

Pedimos a sua compreensão para os transtornos causados
Os condicionamentos e desvios estarão devidamente assinalados no local. 
Recomendamos que parta com maior antecedência e que circule com maior precaução 
para chegar ao seu destino em segurança. Para mais informações ligue 229 767 767 
(24H) ou consulte www.ascendi.pt.

MODALIDADES  //  FUTSAL

SC Nun´Alvares estreia-se 
no Futsal… USC Paredes 
apadrinha a estreia

No passado dia 9 de ou-
tubro escreveu-se mais uma 
página de história de Futsal 
no concelho de Paredes: o 
SC Nun’Alvares de Recarei 
fez o seu primeiro jogo ofi-
cial na modalidade numa 
partida a contar para a Taça 
da AF Porto. Os sorteios às 
vezes têm destas coisas e 
ditou que SC Nun’Alvares e 
USC Paredes, as duas equi-
pas que representam o con-
celho a nível sénior nesta 
modalidade se encontras-
sem. O USC Paredes acabou 
por vencer o jogo por 2-0 
com golos de Luís Lourenço 
e Francisco Moreira, fazen-

do-se valer da maior tarim-
ba e experiência, para levar 
de vencida a formação de 
Recarei. É importante sa-
lientar também que a for-
mação do SC Nun’Alvares, 
além de ser uma equipa com 
intensidade e atitude com-
petitiva, já apresenta bom 
entrosamento e boas joga-
das entre os seus jogadores, 
pelo que se prevê que pode-
rá fazer boa figura na Série 1 
da Primeira Divisão da AF 
Porto.  Assim, deste modo, o 
universo SC Nun´Alvares 
passa a contemplar também 
o futsal em seniores e vete-
ranos. Na próxima época 
devem arrancar os escalões 
de formação.  Os seniores 
do Nun´Alvares faz o seu 

primeiro jogo para o cam-
peonato amanhã, receben-
do em casa a formação do 
Cruzeiro Santana.

Quanto ao União de Pa-
redes, começou a tempora-
da de forma vitoriosa, ven-
cendo, para além da vitória 
na taça, o seu primeiro en-
contro para a Divisão D’Eli-
te da AF Porto, por 3/2 pe-
rante a formação da ADC-
MU Areias de Gondomar. 
Os golos unionistas foram 
marcados por Luís Louren-
ço (2) e Carlitos. O União 
faz o primeiro jogo em casa 
esta noite perante a equipa 
da Associação de Morado-
res da Granja, em jogo a 
contar para a 2ª Jornada da 
Divisão D’Elite.

HÓQUEI EM PATINS

USC Paredes/Maximus 17 entra 
no campeonato com o ‘patim direito’

Parece que foi ontem 
que o União estava a dispu-
tar o acesso à 2ª divisão em 
Preliminar e Pré-Prelimi-
nar da Zona Norte e hoje já 
vemos os azuis a todo o gás 
a disputar a 2ª Divisão, ou 
não fosse o hóquei em pa-
tins um desporto de alta 
velocidade… 

A estreia no campeonato 
deu-se na receção ao HC 
Mealhada, com uma vitória 
por 7-3, numa exibição com 

personalidade e que mos-
trou bem as aspirações 
unionistas para a época de 
estreia nesta divisão. De-
pois de um pequeno percal-
ço na deslocação aos Carva-
lhos (derrota por 4-3 frente 
ao CH Carvalhos), o União 
regressou às vitórias frente 
à Escola Livre de Azeméis, 
uma equipa experiente e 
muito forte defensivamen-
te, onde os elevados índices 
de concentração ajudaram a 

facilitar uma tarefa que se 
antevia muito complicada.

Um bom início de cam-
peonato do USC Paredes, 
com duas vitórias em três 
jogos e a mostrar que podem 
ser um caso sério neste cam-
peonato. O próximo embate 
é este sábado, em Coimbra, 
frente à Académica, onde os 
paredenses procurarão ‘vin-
gar-se’ da eliminação sofrida 
na época transata para a Ta-
ça de Portugal.
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L
icenciada em Filolo-
gia Românica, Lídia 
Jorge foi professora 

liceal em Lisboa e em África 
– Angola e Moçambique – 
para onde partiu em 1970. 
Ali viveu o marcante am-
biente da Guerra Colonial, 
que mais tarde descreveria 
no romance A Costa dos 
Murmúrios através da pers-
petiva de uma personagem 
feminina, a mulher de um ofi-
cial do exército português de 
serviço em Moçambique.

De regresso a Lisboa con-
tinuou a atividade docente e, 
em 1980, publicou o roman-
ce O Dia dos Prodígios, que 
lhe valeu o Prémio Ricardo 
Malheiros, da Academia das 
Ciências de Lisboa. Esta sua 
primeira obra publicada de-
ve o impulso à revolução de 

abril de 1974: O Dia dos Pro-
dígios constrói-se como uma 
alegoria do país fechado e 
parado que Portugal era sob 
a ditadura, permanentemen-
te à espera de uma força que 

o transformasse. O romance 
teve grande impacto junto 
do público e da crítica e Lídia 
Jorge foi de imediato sauda-
da como uma das mais im-
portantes revelações das le-

tras portuguesas e uma re-
novadora do nosso imaginá-
rio romanesco.  A linguagem 
narrativa deste romance e 
do seguinte – O Cais das Me-
rendas – remete para a at-

mosfera do realismo mágico, 
sobrepondo vários planos 
narrativos numa estrutura 
polifónica de onde se desta-
cam personagens que adqui-
rem uma dimensão metafó-
rica, ou mesmo mítica. A au-
tora tem entretanto vindo 
progressivamente a adotar 
um tom mais realista, no-
meadamente em O Jardim 
sem Limites, onde à pequena 
aldeia de Vilamaninhos, que 
simbolizava no seu primeiro 
romance o Portugal peque-
nino e arcaico, se substitui 
Lisboa, a metrópole euro-
peia onde se cruzam todas as 
influências e se rarefazem 
identidades e territórios. 
Nos romances de Lídia Jor-
ge, a condição sociocultural 
das personagens, sobretudo 
as femininas, reflete-se em 
diálogos, testemunhos a que 
não é alheia a atenção que a 
autora dispensa à tradição 

oral, em relação direta com a 
crónica da nossa história re-
cente, antes e depois da 
revolução. 

Lídia Jorge tem mais de 
30 títulos publicados, e múl-
tiplos prémios entre os quais 
o premiadíssimo O Vale da 
Paixão (1998). O seu mais 
recente romance, "Estuário" 
(2018),  recebeu o XXIV 
Grande Prémio de Literatura 
DST e foi finalista, em Fran-
ça, do Prémio Médicis 2019. 

Em 2020, Lídia Jorge foi 
distinguida com o Prémio da 
Feira Internacional do Livro 
de Guadalajara, de Literatu-
ra em Línguas Românicas. 
Lídia Jorge foi a 30.ª distin-
guida com o principal prémio 
de literatura desta Feira e é o 
segundo escritor português 
distinguido, depois de Antó-
nio Lobo Antunes, em 2008. 
Os seus livros estão traduzi-
dos para diversas línguas.

40 anos de vida literária 
de Lídia Jorge evocados n´ALORD

António Orlando  | texto

ESCRITOR DO MÊS. Romancista, contista e autora de uma peça de teatro, Lídia Guerreiro Jorge tem a sua obra em destaque na 
Biblioteca da Fundação ALORD.

Epilepsy Dance novo livro de Nuno F. Silva

A Casa da Cultura de Pa-
redes acolheu no dia 11 de 
outubro a apresentação no 
novo livro "Epilepsy Dance" 
do poeta Nuno F. Silva, de Pa-
rada de Todeia. Epilepsy 
Dance é a mais recente cria-
ção de Nuno F. Silva, “e é um 
grande livro de poesia, numa 
edição belíssima” da Editora 
Debout Sur l´Oeuf – DSO. O 

nome do livro recupera a cé-
lebre “dança da epilepsia” de 
Ian Curtis dos Joy Divison de 
q u e m  N u n o  é  u m 
apreciador.  

O Nuno F. Silva tem “o dom 
de unir nos seus poemas a dor 
e o sacrifício mais fundos e 
mais íntimos a uma comove-
dora candura. São poemas 
muito fortes, de uma violência 
por vezes acutilante, mas re-
vestidos ao mesmo tempo 

daquele pudor que acompa-
nha toda a poesia admirável”, 
disse Nuno Higino, o respon-
sável pela programação da 
Casa das Artes de Felgueiras 
na cerimónia de lançamento 
da obra do jovem paredense.

Com a poesia a correr-
-lhe nas veias, Nuno F. Silva, 
escreve poemas num café 
de Paredes. Já com alguns 
livros publicados é uma das 
jovens vozes que florescem 

no panorama literário. A 
sua última obra, Linguagem 
do Abandono foi publicada 
em 2018. A poesia do livro 
“Linguagem do abandono” é 
um registo “simultaneamen-
te negro e luminoso, depres-
sivo e expressivo, nesta qua-
se incongruência que inau-
gura um novo e estranho 
lugar a habitar no panorama 
da poesia contemporânea”. 
Para ler os poemas deste 

"Epilepsy Dance" Aurelino 
Costa e Fernando Soares de-
ram voz às palavras do jovem 
poeta paredense. O momen-

to musical de Nyckelharpa por 
Aires Montenegro que abri-
lhantou a sessão fez a ligação 
entre a poesia e a música.

António Orlando  | texto
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O Dólmen do Padrão é 
um dos monumentos megalí-
ticos mais importantes do 
Noroeste peninsular pelas 
pinturas, existentes nos seus 
esteios, a vermelho e preto 
com linhas onduladas, repre-
sentação esquemática da fi-

gura humana e figura astral 
ou solar. Em 1926, foi visita-
do por Mendes Corrêa, altu-
ra em que o monumento es-
tava a ser vandalizado. A ob-
s e r v a ç ã o  e  o  r e g i s t o 
científico que efectuou, per-
mite-nos, hoje, compreen-
der o carácter de excepção 
do monumento, encontran-
do-se todos os elementos 
recolhidos, incluindo os frag-
mentos dos esteios pintados, 
depositados no Museu de 
História Natural da Faculda-
de de Ciências do Porto.  O 
Dólmen poderia e deveria 

voltar ao seu local original, 
junto ao Kartódromo de Bal-
tar, devidamente protegido 
e contextualizado, consti-
tuindo uma mais valia cultu-
ral e turística para a Vila de 
Baltar e do Concelho de Pa-
redes. A sua visita poderia 
estar integrada no trilho de 
Baltar, que vai estar integra-
do nos trilhos das “ Serras do 
Porto “. Na Faculdade de 
Ciências passa despercebido 
e não têm o mesmo valor se 
estivesse devidamente inse-
r i d o  n o  s e u  c o n t e x t o 
original.

    BALTAR

O Dólmen do Padrão  
deveria regressar  
ao seu local original

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo dia 31 
de Outubro,   o Municí-
pio de Paredes e a Jun-
ta de Freguesia de Bal-
tar iriam   promover  a 
caminhada pelos "Tri-
lhos de Baltar". A ini-
ciativa inseria-se  no 
projeto “  Descobrir 
Paredes” e pretendia 
dar a conhecer a histó-
ria e a natureza de Bal-
tar. Seriam  explorados 
vários trilhos inéditos 
em relação a edições 

anteriores. No âmbito 
da situação de calami-
dade, a Junta de Fre-
guesia e a Câmara Mu-
nicipal de Paredes, de-
pois avaliar a situação 
que estamos a viver, 
consideraram ser mais 
prudente proceder ao 
cancelamento da ativi-
dade em prol da salva-
guarda do bem de to-
dos. Assim, espera-se 
que esta decisão seja 
bem acolhida e espera-

-se que este tipo de 
medidas ajude a com-
bater este flagelo que 
a t i n g e  a  s o c i e d a d e 
atual. Logo que esta si-
tuação seja ultrapassa-
da, o trilho de Baltar 
será uma realidade, in-
serido nas serras do 
Porto e espera-se que 
seja uma mais valia pa-
ra a Vila e para o Con-
celho de Paredes.  re-
tomarmos esta e ou-
tras atividades.

A Junta de Fregue-
sia  de Baltar encerrou 
o polidesportivo da 
Feira. Esta medida de-
ve-se ao aumento sig-
nificativo de casos de 

Covid 19 na região e no 
País, e vem de encon-
tro à atuação das auto-
ridades nacionais. Es-
pera-se  que o retorno 
à normalidade possí-

vel, dentro de um qua-
dro de pandemia me-
nos acentuada,  seja 
uma realidade no me-
nor espaço de tempo 
possível.

Trilho de Baltar 
- Paredes foi cancelado

Encerramento 
do polidesportivo da Feira

O ciclista,  natural de 
Cristelo, Luís Mendonça 
(Efapel), perdeu no passado 
dia 19 de Outubro de 2020, 
o seu pai, João Mendonça, 
de 66 anos, que foi vítima de 
paragem cardiorrespirató-
ria, e se encontrava em esta-
do grave no Hospital.

Luís Mendonça, ainda 
participou na Volta a Portu-
gal 2020, com o objectivo de 

dar força ao seu pai, que era 
o seu fã número um, mas a 
situação de saúde do mes-
mo não melhorou, e com vis-
ta a prestar todo o apoio à 
família, tomou a decisão de 

não continuar na prova. A 
família vive um momento 
indescritível de dor, com es-
ta perda tão precoce de um 
homem bom, e sempre dedi-
cado aos seus.

Para Luís Mendonça, o 
seu pai era “ o companheiro 
de vida, o confidente, e o 
conselheiro”.  A dor da sau-
dade mora agora no seu pei-
to, e no de toda a sua família, 
e daqui para a frente os dias 
serão mais difíceis, mas o 
tempo irá ajudá-los a ultra-
passar o sofrimento, e a me-
mória viva de João Mendon-
ça, reconfortará os seus 
corações.

No âmbito do Concur-
so Internacional de Hortí-
colas Gigantes - "O Maior 
da Minha Aldeia", o ven-
cedor do Prémio Conce-
l h i o  d a  m a i o r  a b ó b o ra , 

L u í s  B a r b o s a ,  d e  D u a s 
Igrejas, ofereceu à Câma-
ra Municipal de Paredes 
uma "fatia" de cerca de 
50kg para doação a famí-
lias carenciadas.  No pla-

no da culinária, este pro-
jeto desenvolveu também 
a confeção de um bolo de 
abóbora da autoria de Ro-
sa Silva que irá registar a 
receita original.

    CRISTELO

Cristelo de Luto

    DUAS IGREJAS

Maior da minha aldeia

CARLA
NUNES



19Sexta-feira 23 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

No passado dia 19 de outubro de 2020 
iniciou se a 2ª fase da vacinação gratuita 
para a Vacina da Gripe é uma vacina indica-
da aos grupos de cidadãos com idade igual 
ou superior a 65 anos e doentes com as se-
guintes patologias crónicas ou condições:

- Diabetes mellitus,
- Em tratamento de substituição
 renal crónica (diálise),
- Trissomia 21,
- Submetidos a transplante,
- Doença Pulmonar
 Obstrutiva Crónica,
- Fibrose Quística, entre outras.
Se pertence a estes grupos, agende con-

sulta preferencialmente por e-mail para 

usf.smiguelarcanjo@arsnorte.min-saude.
pt ou telefone.

Se não pertence a estes grupos, os inte-
ressados em ser vacinados podem solicitar 
a prescrição da vacina em farmácia, por 
e-mail, para: usf.smiguelarcanjo@arsnorte.
min-saude.pt ou fazer o pedido na caixa de 
pedido de medicação que se encontra à en-
trada da USF, junto ao segurança.

A vacina da gripe é a forma mais eficaz 
de prevenir esta doença que afeta, sobretu-
do, o aparelho respiratório. É fortemente 
recomendada para prevenir a gripe nas 
pessoas mais vulneráveis à infeção, preve-
nindo-as das complicações que lhes pos-
sam estar associadas.

Vacina da Gripe

A 15 de Setembro de 
1945, o Ministério do Inte-
rior, pelo Subsecretariado 
de Estado da Assistência, 
concedeu autorização pro-
visória de funcionamento 
da Obra de Assistência So-
cial da Freguesia de Sobro-
sa, estabelecendo o prazo 
de um ano para revisão dos 
Estatutos, que viriam a ser 
aprovados a 27 de outubro 
seguinte, pelo Governo Civil 
do Porto. Foi desta forma 
que se concretizou o legado 
do padre António Moreira 
de Meireles (1840-1898), 
residente na Casa da Igreja, 
Pároco e Presidente da Jun-
ta de Sobrosa por diversas 
vezes. No seu testamento, 
redigido a 13 de Dezembro 
de 1877, pode ler-se: “Que-
ro que as propriedades de 
que ainda não dispuz, se não 
do seu usufructo, e salvo es-
te, sejam no fim dos usufruc-
tos aqui dispostos applica-
dos à instituição de um azilo, 
na Casa da Egreja, para n'el-
le serem recolhidos, susten-
tados e tratados os pobres 
da freguesia de Sobroza que 
por suas idades ou moles-
tias não poderem trabalhar. 
A administração deste azilo 
ficara a cargo da Junta de 
Parochia.”

Após o falecimento da 
última usufrutuária, em 
1944, a Junta de Freguesia 

constituiu uma Fundação, 
com o património legado e, 
no ano seguinte, entra em 
funcionamento o então de-
nominado “Asilo”, nas insta-
lações da Casa da Igreja.

Na década de 1960, a 
Obra investe na Habitação 
Social, construindo o Bairro 
Padre António Moreira de 
Meireles, com 10 habita-
ç õ e s .  E m  1 9 8 4 ,  o  A s i l o 
transforma-se em ERPI – 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, com novas 
instalações inauguradas em 
1997. Como forma de dar 
resposta a novas necessida-
des, em 1990 entra em fun-
cionamento o Centro de 
Dia, em 2000 o Serviço de 
Apoio Domiciliário e em 
2012 o Centro de Convívio.

O apoio à infância inicia-
-se em 1998, com o Centro 
de Actividades de Tempos 
Livres, actualmente com-

plementado com a Compo-
nente de Apoio à Família. 
Desde 2007, encontra-se 
e m  f u n c i o n a m e n t o  a 
Creche.

O ano de 2015 marca o 
início do apoio à área da de-
ficiência, com a entrada em 
funcionamento do Lar Resi-
dencial, e do Centro de Ex-
pressões Didácticas, surgi-
do em 2016. A Obra man-
tém uma forte ligação com a 
comunidade, quer através 
da organização da Mostra 
de Artesanato, desde 2006, 
como pela disponibilização 
de espaços de lazer, como o 
Jardim de Soverosa, inaugu-
rado em 2007, e o Parque de 
Alvites, em 2009.

Desde 2012, a Obra ini-
ciou o serviço de Formação 
e Estudos e, em 2015, o ser-
viço de refeições escolares, 
em parceria com o Municí-
pio de Paredes.

Ao longo destes 75 anos, 
a Obra remodelou instala-
ções e equipamentos, inves-
tiu na formação dos seus 
colaboradores e moderni-
zou o seu funcionamento. 
Continuam a surgir novos 
desafios, mas a sua missão 
continuará a passar por pro-
mover e apoiar os grupos 
mais vulneráveis da fregue-
sa, prestando um serviço 
qualificado e diversificado 
de referência.

Foi aberto no dia 15 de 
outubro o Posto de Carrega-
mento Elétrico da Rede MO-

BI.E na cidade de Gandra, 
junto à CESPU. “Serão insta-
lados, em breve, mais postos 

de carregamento elétrico no 
concelho”, garante fonte da 
Câmara de Paredes.

    SOBROSA

75 Anos da Obra 
de Assistência Social

    GANDRA

Mobilidade elétrica
PUB

A Biblioteca da ACR Re-
bordosa (ACRR) "Espaço de 
leitura Deolinda Silva Cam-
pos" está a celebrar o seu 8º 
aniversário. Tal como a maio-
ria das instituições, as biblio-
tecas públicas foram "apa-
nhadas" no meio das medi-
das de isolamento social 
necessárias para travar a 
propagação do novo corona-
vírus, sendo obrigadas a en-
cerrar os seus espaços. As-
sim, nesta altura em que as 

comunidades mais precisam 
de ser fortes, coesas e resi-
lientes, a direção da ACRR 
dispõe de um espaço físico 
da biblioteca que oferece 
aos utentes a possibilidade 
de continuar a ler de forma 
gratuita, e usufruir de todos 

os benefícios que a leitura no 
traz. Os serviços foram rein-
ventados, adaptados os pro-
cedimentos para que pos-
sam contribuir para manter 
as comunidades atentas, 
alertas, informadas e ligadas 
à sua biblioteca.

    REBORDOSA

Oito anos de "livro  
aberto" à comunidade 

PAULO 
PINHEIRO

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES" 

O seu jornal quinzenário
Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo

Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes
Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com



20 Sexta-feira 23 de Outubro de 2020  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos prin-
cípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores re-
presentativos do concelho de Pa-
redes em áreas tão diversas co-
mo a política, a economia, a em-
presarial, a religiosa, a 
desportiva, a social e do seu pa-
trimónio cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual 
para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da cor, raça, género, 
convicções, religião, nacionalida-
de ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leito-
res, assegurando a dignidade das 
pessoas e das instituições e a sua 
privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Para memória futura

E
m Sessão Extraordinária da As-
sembleia Municipal de Paredes 
discutiu-se e votou-se uma 

proposta do PSD sobre a RESOLUÇÃO 
UNILATERAL E COM JUSTA CAUSA DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DA EX-
PLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO 
DE EFLUENTES DO CONCELHO DE 
PAREDES celebrado com a BE WATER 
(AP ÁGUAS DE PAREDES S.A.) e um con-
sequente pedido de indemnização.

A Bancada da CDU tomou conheci-
mento dos considerandos e conclusões 
da referida proposta e apresentada um 
dia antes da Assembleia no cumprimen-
to de uma deliberação da Reunião de Lí-
deres e estava por isso informada das 
razões e objetivos dessa proposta.

A Bancada da CDU acompanhou a 
posição do Executivo Camarário sobre o 
tema, tanto o expresso na reunião do 
Executivo como em entrevistas à im-
prensa local e regional do Senhor Presi-
dente da Câmara. Conhecia, portanto, 
com antecedência a alternativa propos-
ta pelo Executivo, através do resgate da 
referida concessão e, portanto, da remu-
nicipalização dos serviços.

Analisados os processos e as alternati-
vas, a Bancada da CDU votou CONTRA a 
referida proposta, salientando, porém, o 
esforço dos proponentes em discutir posi-
tivamente o futuro deste sector importan-
tíssimo para a população do Concelho.

Em anterior exposição, no Período de 
Antes da Ordem do Dia na Sessão Ordi-
nária anterior desta Assembleia Munici-
pal expusemos razões para o reconheci-
mento da necessidade de pôr fim á con-
cessão, de parar com a privatização.

As posições no passado são conheci-
das. Já em 2009, a CDU de Baltar expunha 
em documento oportuno e mesmo peda-
gógico o processo em véspera das elei-
ções autárquicas. E até afirmava (relem-
bro) que um voto então na CDU, em Baltar 
e no restante concelho, era um compro-
misso com aspetos essenciais, como:

# a rescisão do contrato de concessão 
com a VEOLIA

# a consagração da propriedade cole-
tiva da água, um bem essencial

# a garantia de acesso de todas as pes-
soas à água potável

# a defesa de uns Serviços Municipali-

zados de Água e Saneamento da própria 
Câmara

# lutar por preços justos para a Água, 
Saneamento e respetivas Taxas de 
Ligação

# o apoio ás famílias mais carenciadas 
e aos empresários locais

Finda esta citação, constate-se a ante-
cipação e a previsão da CDU. Em 2009…

Mas agora em 2020 parece estarmos 
todos de acordo. A ÁGUA É UM BEM PÚ-
BLICO E NÃO UMA MERCADORIA 
TRANSACIONÁVEL.

Consideramos que o Executivo tem 
todas as condições políticas, jurídicas, 
financeiras e negociais, para assumir a 
resolução definitiva deste imbróglio.  

Mas na proposta do PSD, nos seus con-
siderandos fala-se com sublinhado de um 
Aditamento de 2008. E aqui há esclareci-
mentos que deviam ser prestados. O PAI 
da privatização, desse erro estratégico, é 
o PSD, mas os PADRINHOS são Granja da 
Fonseca, Celso Ferreira, José Manuel Ou-
teiro, entre outros. Não deveriam eles 
prestar aqui esclarecimentos sobre os in-
cumprimentos, sobre as tarifas, sobre os 
compromissos bilaterais?

E não será que o ADITAMENTO terá 
sido um ADIANTAMENTO, em que a 
GULA do negócio se sobrepôs à PRU-
DÊNCIA, dando-se como certo que as 
populações dispensariam os seus subsis-
temas, e, portanto, se faria um NEGÓ-
CIO MAIS RENTÁVEL?

Termino, em nome da CDU, afirmando 
que aguardamos a marcação de uma Ses-
são ou Ponto de Ordem de próxima As-
sembleia Municipal onde possamos apro-
var uma estratégia e uma orientação cuja 
conclusão final seja mais segura, seja mais 
curta e com custos mais programáveis ou 
previsíveis do que na proposta do PSD.

A 
proposta de lei para 
tornar obrigatória a 
utilização da aplica-

ção StayAway COVID coloca em 
causa liberdades fundamentais e 
direitos individuais, afetando as 
pessoas de forma desproporcio-
nal e não tendo uma finalidade 
objetiva, defende a Amnistia In-
ternacional Portugal. A organiza-
ção questiona ainda o rumo que 
está a ser tomado e os modelos 
de governação que se procuram 
legitimar com medidas desta 
natureza.

“As respostas que dermos a 
esta crise têm de ser proporcio-

nais à sua necessidade, efetivas e 
eficazes, focadas nas pessoas e 
nas comunidades, e estar com-
pletamente centradas e alicerça-
das nos direitos humanos”

Paulo Fontes, diretor de Co-
municação e Campanhas da Am-
nistia Internacional Portugal.

A recomendação de utilização 
da app de forma facultativa já ge-
rava graves preocupações. Ago-
ra, a proposta de lei apresentada 
levanta mais questões, relaciona-
das com a liberdade e privacida-
de dos utilizadores, a aplicação 
da medida, a discriminação de 
várias pessoas e a verdadeira fia-
bilidade da aplicação.

No campo da liberdade e pri-
vacidade, retira aos utilizadores a 
possibilidade de poderem esco-
lher que aplicações têm nos seus 
dispositivos. Além disso, apesar 
de a app se encontrar entre as 
aplicações que usam um modelo 
descentralizado menos invasivo 

Stayaway App
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
Vale do Sousa e o Porto 
tem os seis concelhos 
com maior aumento do 

número de casos de positivos da últi-
ma semana. No momento em que o 
pais bate recordes de número de in-
fetados, em Paredes, infelizmente, o 
aumento é o quarto maior a nível na-
cional numa semana (de 12 a 19 de 
Outubro) em que entre os 43 conce-
lhos que registam o maior número de 
contágios de Covid-19 identificados 
pelas autoridades de saúde, 23 são 
da região Norte do país. Paços de 
Ferreira foi o que sofreu um maior 
aumento em sete dias, mas Lousada 
é o que tem uma maior concentração 
de casos por mil habitantes (de acor-
do com as atualizações no relatório 
de situação da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) de 2020/10/19).

Em Paredes, o número de casos 

de infeção pelo novo coronavírus su-
biu de 650 a 12 de outubro para 890, 
sete dias mais tarde, representando 
um aumento de 37%, ainda assim, é 
dos menos preocupantes entre os 
concelhos com maior número de ca-
sos: porque tem 10,25 casos de Co-
vid-19 por mil habitantes, estando 
por isso dois lugares abaixo do meio 
da tabela dos 43 concelhos com 
maior nº de contágios.

Importa reclamar que não é des-
culpável que possa haver um Pedro-
gão 3 no Vale do Sousa ou no Norte 
do país, ou seja, mortes por uma incú-
ria sem perdão, como ocorreu por 
duas vezes, há três anos. É que nin-
guém vê o reforço de meios no Hos-
pital Padre Américo ou no Hospital 
São João do Porto e menos ainda o 
reforço dos meios humanos tão ne-
cessários face às circunstâncias dra-
máticas que nos indicam estes 
números.

Há meio ano atrás, os serviços de 
saúde aguentaram porque nos obri-
garam à quarentena em casa, mas 
agora alguém terá de perceber que 
os portugueses vivem atualmente 
entre o desamparo de não saberem 
como pensar e o desconcerto de não 
saberem como agir. É mesmo assim!

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Paredes: 4º lugar Nacional com maior aumento de Positivos!

mariocamilomota@gmail.com
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de rastreio por Bluetooth, em que 
os dados são armazenados nos te-
lemóveis, não está isenta de peri-
gos para a segurança. Em junho, a 
Comissão Nacional de Proteção 
de Dados referiu isso mesmo, após 
ter realizado uma avaliação, tendo 
ainda sublinhado a importância do 
caráter voluntário de instalação.

“Quem vai avaliar se as pessoas 
têm um smartphone ‘capaz de ter a 
aplicação instalada’ e sob que cri-
térios? Neste ponto, é necessário 
perceber se os agentes vão ter for-
mação para saber quais os mode-
los de smartphone que podem ou 
não ter a aplicação instalada e a 
abordagem que devem aplicar no 
desempenho das suas funções”

Paulo Fontes, diretor de Comu-
nicação e Campanhas da Amnistia 
Internacional Portugal

No que concerne à aplicação da 
medida, também se colocam várias 
questões, nomeadamente sobre a 
fiscalização a ser feita pelas forças 
de segurança. “Por exemplo, será 
realizada de forma aleatória? 
Quem vai avaliar se as pessoas têm 

um smartphone ‘capaz de ter a 
aplicação instalada’ e sob que cri-
térios? Neste ponto, é necessário 
perceber se os agentes vão ter for-
mação para saber quais os mode-
los de smartphone que podem ou 
não ter a aplicação instalada e a 
abordagem que devem aplicar no 
desempenho das suas funções”, 
alerta o diretor de Comunicação e 
Campanhas da Amnistia Interna-
cional Portugal, Paulo Fontes.

Do ponto de vista da discrimi-
nação, esta proposta levanta de-
masiadas questões. Em primeiro 
lugar, a medida parte do princípio 
de que todas as pessoas têm um 
telemóvel ou smartphone com de-
terminadas características, bem 
como um plano de dados ou acesso 
a wifi.

“Mais uma vez, estamos a au-
mentar o fosso com base na litera-
cia digital, muitas vezes relaciona-
da com a situação socioeconómica 
das pessoas”

Paulo Fontes, diretor de Comu-
nicação e Campanhas da Amnistia 
Internacional Portugal

psilvaparedes@gmail.com

#Proteja-se 
por si e pelos outros

A
tendendo ao aumento 
significativo do número 
de casos confirmados de 

infecção por coronavírus SARS-
-CoV-2, no Concelho de Paredes, O 
Executivo tomou um conjunto de 
medidas mais restritivas com efeitos 
imediatos a implementar em todas 
as freguesias do Concelho, estas me-
didas visam a sensibilização de todos 
para o agravamento do estado pan-
démico no Concelho.

Todos queremos evitar um novo 
confinamento total, seja ele a nível 
nacional ou local.

A economia nacional e a local, não 
suportariam uma nova paragem to-
tal, por isso estas medidas ainda que 
gravosas para alguns sectores, visam 
alertar para a necessidade do cum-
primento das regras de forma a evi-
tar medidas mais drásticas

O horário de encerramento de es-
tabelecimentos de restauração, de-
signadamente os cafés e pastelarias, 
às 22h00; e no caso dos restaurantes 
às 23(não podem aceitar clientes de-
pois das 22). O cancelamento de to-
dos os eventos com público, nomea-
damente os espetáculos de natureza 
cultural e artística, entre outros;

A autarquia após reunião com os 
clubes e colectividades desportivas 
recomendou também aos Clubes 
Desportivos a redução dos treinos 
d a s  m o d a l i d a d e s  a i n d a  s e m 
competição;

A suspensão da realização das 
Feiras Francas que têm lugar no 1º e 
o 3º domingo do mês;

Estas medidas são decorrentes da 
Publicação da Resolução de Conse-
l h o  d e  M i n i s t r o s  ( R C M )  n .
º88-A/2020, que determina a Situa-
ção de Calamidade, e pelo crescente 
e preocupante número de casos de 
infeção verificados na última sema-
na, no Concelho de Paredes.

Para conter os efeitos da pande-
mia da Covid-19, o Município de Pa-
redes tinha já tomados as seguintes 
medidas:

 
- Encerramento dos bares das Co-

missões de Festas;
 
- Encerrou parques infantis públi-

cos, locais públicos com equipamen-
tos desportivos de atividade física e 
sanitários públicos;

 
- A Polícia Municipal iniciou a fis-

calização preventiva de cafés e 
restaurantes;

 
- Os cemitérios estão encerrados 

d i a  3 1  d e  o u t u b r o  e  d i a  1  d e 
novembro.

 
Importa relembrar a redução dos 

ajuntamentos de 10 pessoas para 5 
pessoas, a prevenção continua a ser 
a única "vacina" ; o uso de máscara o 
distanciamento físico e a lavagem 
frequente das mãos, são para já a for-
ma mais eficaz de combater este ví-
rus. È importante a restrição do nú-
mero de contactos sociais, evitando 
festas fora do contexto familiar ou 
de pessoas que vivam na mesma 
casa.

O Município de Paredes desen-
volveu também uma campanha de 
outdoors e de rádio alertando para 
as recomendações gerais adotadas 
no combate à pandemia da Covid-19  
com o slogan “Proteja-se por si e pe-
los outros”.

Por
PAULO
SILVA
Professor

Paredes: 4º lugar Nacional com maior aumento de Positivos!
São grandes os desafios e por isso 

impõem-se coragem e determinação 
nas escolhas a fazer para que o frágil 
equilíbrio entre o que é aceitável per-
der e a destruição eminente das con-
dições de vida se possa assegurar 
sabendo que teremos sempre um 
antes e um depois do aparecimento 
da COVID-19. 

De resto, o que podem os pare-
denses fazer? Temos de trabalhar ou 
passamos todos, mesmo todos, ou-
tra vez para a prisão domiciliária. 
Morreremos de fome numa socie-
dade digital. Infelizmente, sabemos 
que este Governo e esta Ministra da 
Saúde mais nada fez do que comprar 
ventiladores. Não formou pessoal e 
contratou apenas parte do que po-
deria ter contratado. Médicos, não 
há mais do que aqueles que as facul-
dades vão formando. Não houve 
planificação estrutural relativamen-
te à integração da capacidade de to-
do o Sistema de Saúde e verifica-se 
i,a paralisia quanto à construção rá-
pida de estruturas de apoio médico. 
Pior, o melhor de todos os “hospi-
tais” constituídos a martelo, foi o que 
se instalou no Pavilhão Rosa Mota e 
agora já está desmantelado. Logo 
agora que o S. João já está a baquear 

e nem se fala em recuperar a ideia. O 
SNS, mesmo com a quarentena ge-
ral, entrou em rotura. É uma mentira 
dizer o contrário. Há centenas de 
milhares, talvez mais de um milhão, 
de rotinas médicas que não foram 
feitas. Como se justificarão agora 
aqueles que, com um autismo arro-
gante, garantiam a recuperação das 
listas de espera até ao fim de 2020, 
vá lá, o mais tardar no primeiro se-
mestre de 2021?

Nestes desafios fundamentais 
caberá a quem governa avaliar a si-
tuação da epidemia e contribuir de 
forma efetiva para evitar os efeitos 
da segunda vaga de contágios. Por 
vezes, um gesto simples como a co-
municação da Junta de Freguesia de 
Vilela, feita esta semana a alertar 
para as medidas preventivas, pode 
ser crucial na alteração de compor-
tamentos. A todos nós cabe-nos 
manter o sentido de responsabilida-
de e determinação pessoal no que 
fazemos e na forma como vivemos e 
não é só o uso de mascara, agora es-
tão em causa os contactos familia-
res que devemos manter, mas com a 
devida distância e segurança, sob 
pena sacrificarmos os que nos estão 
mais próximos.
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FALECEU

MARIA FERNANDA DA 
COSTA MARTINS MOREIRA
Faleceu no dia 17 de outubro com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua S. José, nº. 247, (Parteira), Lordelo,  

Paredes. Era casada com Manuel Augusto da Silva 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 24 de outubro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial, 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

JOAQUIM DE SOUSA LEAL 
(RATEIRA)
Faleceu no dia 11 de outubro com 77 anos. 
 Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Torres, nº. 310, Lordelo, Paredes. Era casado  
com Glória da Conceição Moreira Lamas.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de outubro com 76 anos.  
Era natural de Louredo -Paredes e residente  

na Rua da Plaina, nº. 88, Louredo, Paredes.  Era casada com 
José Alves Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

ARNALDO CARLOS 
MOURA LEAL RIBEIRO
Faleceu no dia 12 de outubro com 55 anos.  
Era natural de Arreigada-Paços de Ferreira  

e residente na Rua de Gajão, nº. 48, Cristelo, Paredes. 
Era casado com Maria José Ribeiro de Bessa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO /PAREDES

FALECEU

FERNANDO RIBEIRO 
FERNANDES
Faleceu no dia 21 de outubro com 77 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Vila, nº. 276, Lordelo, Paredes.   

Era casado com Rosa de Sousa Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, terça-feira, dia 27 de outubro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial, 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

AUGUSTO DE 
OLIVEIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 17 de outubro com 71 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

na Urbanização do Oural, nº. 342, Paredes. Era casado  
com Maria Fernanda 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 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

JOSÉ FERNANDO  
TEIXEIRA BARBOSA
Faleceu no dia 9 de outubro com 58 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente 

na Rua de S. Sebastião, nº. 639, Cete, Paredes. Era viúvo de 
Justina de Freitas Soares.

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

LUÍS MANUEL 
MARTINS RODRIGUES
Faleceu no dia 8 de outubro com 70 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Av. Grupo Aeme Ent. 69, nº. 58, Cete, Paredes.  
Era casado com Lucinda Pereira 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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ FERREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 16 de outubro com 72 anos.  
Era natural de Sobrado-Valongo e residente  

na Rua Nova do Cruzeiro, nº. 37, (Vinhal), Lordelo, Paredes.  
Era casada com Fernando Firmino Martins Gonçalves.

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
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

AURORA ROSA PEREIRA
Faleceu no dia 16 de outubro com 94 anos.  

Era natural e residente em Louredo Paredes. Era viúva de António Freire.

AGRADECIMENTO

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

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 

desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada segunda-feira, dia 26 de outubro, pelas 

19:30 horas na Igreja Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo também, desde já a todos 

os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA

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

Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/ PAREDES

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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