
PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 6 Novembro | 2020 | Quinzenário | Ano 89 | Nº. 3501 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

SOCIEDADE  //  PÁG 05

Largo da  
Estação de  
Paredes está  
às escuras
MOBILIDADE.  Iluminação não tem capacidade  

para iluminar o espaço público. A hora de ponta de final 

de tarde/início de noite é percorrida à mínima luz.

SOCIEDADE  //  PÁG 07

Governo inscreveu possibilidade  
de estudo da Linha do Vale do Sousa no PNI – 2020/2030
MOBILIDADE.  Autarcas não perderam tempo e já acertam protocolo com as Infraestruturas de Portugal. IC35 incluído no Plano Nacional de Investimentos.

SOCIEDADE  //  PÁG 07

PSD/Paredes quer ouvir 
câmara sobre exigência 
da Be Water de 200ME 
pelo resgate da água

COVID-19  //  PÁGS 11 e 13

-Hospital de Penafiel em rutura
-População de Paredes com dever 
 de permanência em casa 
- Três idosos retirados de lar ilegal
 de Paredes

DESPORTO  //  PÁG 15

Paredes-Benfica já tem nova data e hora 
para ser transmitido pela TVI



2 Sexta-feira 6 de Novembro de 2020  oprogressodePAREDES

EDITORIAL/OPINIÃO

A propósito da situação atual da saúde e da eco-
nomia no país, de vez em quando aparecem na co-
municação social palavras pouco correntes, como 
“resiliência”, “risco” ou “intensivista”, entre outras. 
Hoje presto tributo a uma senhora verdadeira “in-
tensivista”, não por especialidade profissional mé-
dica, mas na ação do bem em prol dos necessitados 
e das causas sociais. Trata-se de Ilda Moreira Alves 
Bessa, nascida em Castelões de Cepeda, em 1928, 
filha de pais da classe média que viviam do seu tra-
balho. Desde muito nova viveu para a família, aju-
dando a sua mãe nos afazeres da família e a tratar 
dos seus quatro irmãos, dado que o seu pai estava 
ausente, em Angola, como funcionário da Dia-
mang. A menina cresceu e aos 25 anos casou com 
Raúl dos Santos Bessa, com quem teve três filhos, 
o Dr. António Manuel Alves dos Santos Bessa (pro-
fessor), a Dra. Maria da Conceição Alves dos San-
tos Bessa Ruão Pinto (advogada) e o Dr.  Vasco 
António Alves dos Santos Bessa (médico). O seu 
pai quis levá-la, junto com o marido, para Angola e 

assim partiu, levando o seu filho mais no-
vo, enquanto os outros ficaram entre-
gues a familiares. A sua vida em Angola 
foi de dedicação a obras de caridade na 
ajuda dos nativos que viviam em condi-
ções de pobreza, na assistência alimen-
tar e escolar, através da Igreja e Ação 
Missionária. Era ambiciosa na luta por 
uma vida sempre melhor, fosse para a 
sua família, fosse para o Próximo sem recursos. Ins-
pirada desde muito nova no espírito de Serviço, foi 
catequista, cantora e leitora na igreja; foi voluntá-
ria em vários grupos, sempre ligados à vida paro-
quial e à ação missionária (Filhos de Maria, Missio-
nários Combonianos e Missionários do Espírito 
Santo); foi colaboradora na recolha de fundos para 
a Associação Amigos de Raoul Follereau contra a 
lepra; tudo fez para distribuição de alimentos aos 
mais necessitados, muitas vezes porta a porta e na 
calada de noite para preservar a dignidade dos 
destinatários. Esta ação mereceu no dia do seu fu-

neral, em 2017, um desabafo sentido: 
“matou-nos a fome muitas vezes”. 
Após o 25 de Abril, organizou, com o 
Procurador da República, o apoio lo-
gístico e jurídico aos retornados de 
Angola e apoio a menores, em parce-
ria com a Câmara Municipal, com su-
cesso. Foi também com o então Dele-
gado do Ministério Público que parti-

cipou na criação da Comissão de Proteção de 
Menores em risco e proteção às famílias mais vul-
neráveis. Um dia, quando a sua filha recém eleita 
deputada à Assembleia da República contactou 
com os Missionários do Espírito Santo, em Lisboa, 
o seu nome logo gerou o reconhecimento da D. Ilda 
Bessa, de Paredes. Tal era o seu prestígio, na ação 
em causas sociais. Toda a vida procurou conciliar a 
dedicação como mãe e mulher de família com o 
trabalho para a comunidade, como voluntária. Vi-
veu rodeada de amigos. Jamais Paredes esquecerá 
a D. Ilda Bessa. Viverá para sempre.

Ilda Moreira Alves Bessa

Muito se fala sobre ansieda-
de. Mas afinal o que é a ansie-
dade e de que forma se está a 
manifestar em tempos de tan-
ta imprevisibilidade?
Embora a ansiedade seja um 
estado mental e emocional 
normal e útil ao ser humano, 
quando interfere negativa-
mente com a capacidade de 
realizar as suas tarefas diárias 
e causa sofrimento psicológi-
co e físico significativo, pode-
mos estar perante uma per-
turbação de ansiedade.
Acompanhada, na maioria das 
vezes, por alterações físicas 
como o aumento da frequên-
cia cardíaca, sudação, tremo-
res, tonturas, entre outros, vi-
ver com ansiedade é também 
viver com preocupações e 
medos persistentes bastantes 
limitadores. A ansiedade ca-
racteriza-se por uma preocu-
pação excessiva relativamen-
te ao futuro e a pensamentos 
negativos constantes acerca 
de nós próprios. Pessoas com 
ansiedade apresentam dificul-
dades em gerir a imprevisibili-
dade relativamente ao futuro 
e, para muitos de nós, não há 
memória de tempos tão im-
previsíveis como o que vive-
mos atualmente. Da minha 
experiência clínica, concluo 
que as pessoas se sentem cada 
vez mais ansiosas e com graves 
dificuldades em saber gerir es-
sa ansiedade. 

Fique atento  
a alguns sinais de alerta: 

- Sofre por antecipação sem  
viver de forma plena

- Tem pensamentos  
negativos repetitivos

- Sente que está sempre  
acelerado mesmo em situações 
calmas e não consegue relaxar

- Sente medos que não são reais  
e que limitam o seu quotidiano

- Sintomas físicos: 
batimento cardíaco acelerado, 

pressão no peito, dificuldade  
em respirar, insónias…

Caso se identifique  
com estes sintomas, não hesite 
em procurar ajuda psicológica. 

Lembre-se que os  
tempos exigem, mais  

do que nunca, que cuide de si!

Ansiedade

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

Estranhos Tempos estes que nos perturbam…
Que nos obrigam a fazer coisas que não pensá-

vamos que ainda eramos capazes.
Que nos obrigam a parar, já que não conseguía-

mos parar sozinhos.
Que nos obrigam a repensar tudo aquilo que 

são (ou foram) as nossas prioridades e a recentrar-
-nos naquilo que é, ou deve ser, o nosso foco.

Que, embora isolados, nos faz pensar nos ou-
tros e a ter uma vontade imensa de os abraçar, sem 
qualquer outra razão especial para além do 
abraço.

Talvez porque esse abraço, que agora nos é ve-
dado, nos faz falta, mesmo que nada significasse 
para além de ser dado…

Já ouvi dizer que é esta uma época de Natal por 
ser de nascimento. 

Mesmo sendo época de Páscoa, de morte, com 
o seu tradicional sacrifício para redenção, que dá 
lugar à Ressurreição.

Mas eu prefiro que seja Natal porque acho que 
vamos olhar o Mundo com outros e novos olhos.

Mas mesmo que sejam os mesmos olhos, que 
estes olhem sem estar tapados com a névoa que 

nos angustia e nos impede, mesmo sendo apenas 
um nevoeiro, de parar para refletir.

Nestes perturbados Tempos temos, muitos de 
nós, o descanso que desejávamos quando a lufa-lu-
fa do quotidiano em que estávamos afundados, 
nesse passado remoto que deixamos ficar para trás 
há cerca de uma semana, não nos deixava pensar e 
refletir: tempo para comer e dormir…

Mas não nos chega.
E, assim, é embalados pelas correntes das re-

des sociais, deste mundo virtual que criamos em 
paralelo ao mundo real que vamos destruindo, 
que nos salvamos do isolamento, e mesmo sem o 
ser fisicamente, damos valor aos outros e, para-
doxalmente, damos valor a nós mesmos, porque 
vemos significado quando os outros nos dão sig-
nificado …

Mesmo separados sentimos uma corrente en-
tre nós, que nos contagia, e foi isso que quisemos 
recriar nas páginas desta edição do jornal.

Edição apenas digital … 
E nós que tínhamos jurado que nunca faríamos 

uma edição apenas digital…E por essa jura, aniqui-
lados pela adversidade, devíamos ter desistido e 
esperar sem fazer nada, agarrados ao passado, ape-
nas comendo e dormindo?

Ou devíamos resistir e ultrapassar as dificulda-
des? Pensamos…Refletimos – tínhamos tempo 
para isso - e cá está ela, e com ela juntamos todos: 
Os que participamos, os que nos lerem e mesmo 
todos aqueles que mesmo não nos lendo, nos pode-

rão ainda ler, em qualquer momento, em qualquer 
lugar deste Mundo atacado pelo Vírus.

Este Mundo que nos une, de onde partimos e 
onde sempre voltamos.

Somos Terra e à Terra havemos de voltar é uma 
Velha fórmula que agora ganha outro significado 
com tudo o que de significância e insignificância 
significa.

Esta corrente virtual começou devagarinho, 
como o vírus, e foi contagiando, de um para o outro, 
tal como o vírus, e, acreditamos, vai sobreviver ao 
vírus. Ao vírus que nos fez parar, para apenas comer 
e dormir, mas também nos fez refletir e pensar … e 
que fez nascer esta e tantas outras mais correntes.

E as correntes que matarão o vírus, nasceram 
dele e da necessidade de matar as cadeias da sua 
transmissão.

Por serem correntes também contagiosas, cuja 
infeção terá de perdurar quando o vírus for, enfim, 
vencido.

Nem é preciso aniquilá-lo de vez, pois é bom 
que haja algo que de quando em vez nos reavive a 
chama, e nos mostre que uma corrente de Amor, 
Esperança e Solidariedade é mais forte do que qual-
quer corrente de transmissão de vírus.

E é neste Tempo, em que as diferenças políticas 
felizmente esmoreceram, que esta corrente feita 
de palavras me faz lembrar que por trás destas pa-
lavras está gente e me apetece gritar bem alto as 
palavras do tradicional jargão político: “MUNDO, 
VAI EM FRENTE, TENS AQUI A TUA GENTE”

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

Por aqui…

Diretor e Paciente zero desta corrente

A pandemia da covid-19 entrou, sem pedir 

licença, no Progresso de Paredes.  De uma assen-

tada, diretor e delegado comercial foram apa-

nhados pela maldita infeção que nos está a tolher 

a todos. Para já escapou o editor. Até quando..? 

Estamos nisto há oito meses. Nessa data, quando 

fomos todos para casa,  Vasco Ribeiro refletia em 

editorial sobre o confinamento do qual obrigou a 

que essa edição do Progresso fosse “apenas” di-

gital. Não havia quiosques abertos para vender o 

jornal em papel.  É essa crónica que recupero pa-

ra editorial desta edição que, ao contrário da ou-

tra, pode ser lida em papel tanto do agrado do 

diretor. Que lhe sirva de vitamina para que volte, 

rijo como um pero, ao batente.  
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É melhor começar logo 
para não deixar dúvidas: 
futebol sem adeptos não 
faz sentido. Ponto. E tam-
bém me parece que o des-
porto em geral, e o futebol 
em particular, estejam a 
s e r  t ra t a d o s  d e  f o r m a 
marginal. Tem havido per-
missão para espectadores 
em tudo e mais alguma 
coisa e no futebol ainda 
não se passou de cinco ou 
seis testes-piloto. Foram 
autorizadas touradas, 
concertos, cinemas e fór-
mula 1, por exemplo, ten-
d o  e s t e  ú l t i m o ,  c o m 
27.500 pessoas, corrido 
muito mal na organização, 
o que levou inclusive a 
que o Moto GP, que tinha 
prévia autorização, agora 
já seja sem público.

Apesar de se entender 
a dificuldade de quem to-

ma decisões no momento, 
e da complexidade da en-
trada e saída de pessoas 
nos estádios de futebol, 
assim como a sua perma-
nência nas zonas exterio-
res, a dualidade de crité-
rios nos diferentes even-
tos não se entende, e as 
justificações não conven-
cem. Até porque o futebol 
tem sido talvez o maior 
exemplo de organização e 
cumprimento de regras na 
sociedade desde que há 
pandemia.

Convém não esquecer 
que da mesma forma que 
outros segmentos de mer-
cado vociferam contra os 
confinamentos ou redu-
ção dos horários, por que-
bras de receitas e conse-
quente risco de perdas de 
emprego e falências, o fu-
tebol é hoje em dia um ne-

g ó c i o  q u e  e nvo l ve  m i -
lhões, nomeadamente nos 
impostos que os clubes e 
profissionais da modali-
dade têm de suportar. O 
FC Porto, por exemplo, 
em entrevista recente de 
Pinto da Costa, disse que 
no segundo trimestre de 
2020, quando estavam a 
ser jogados já jogos sem 
adeptos, teve de pagar 
cerca de 20 milhões de eu-
ros de impostos.

Além dos impostos a 
perda de receitas de bi-
l h e t e i ra  t e m  s i d o  u m a 
enorme fatia dos orça-
m e n t o s  d o s  c l u b e s  d e 
futebol.

No entanto, e no que 
toca ao jogo em si, a falta 
de adeptos também se re-
flecte. E reflecte-se no-
meadamente nas equipas 
ditas “grandes”, naqueles 

que têm mais 
a d e p t o s .  O s 
jogos à porta 
fechada têm, 
de certa for-
ma, rebatido a 
grande diferen-
ça, na maior parte 
dos casos, havendo 
resultados mais impre-
visíveis, fruto da perda de 
preponderância do “fac-
tor casa”.

Mas há equipas,  por 
muito que todos digam 
que os adeptos têm feito 
falta, para as quais parece 
que jogar sem adeptos 
tem sido bom. Há clubes 
onde a impaciência e in-
transigência dos adeptos 
é maior e, sem saberem, 
ou terem consciência, 
prejudicam mais do que 
ajudam, com assobios e 
crít icas constantes.  O  

 
 

 
 

Sporting, que por estes 
dias lidera a classificação, 
fruto de 5 vitórias e 1 em-
pate (contra o campeão 
FC Porto), em 6 jogos, é, 
na minha opinião, o caso 
mais sintomático. Num 
contexto de muita juven-
tude e inexperiência em 
grandes clubes e grandes 
palcos, a equipa tem con-
seguido ultrapassar ad-
versidades dentro dos 
próprios jogos e somado 
mais pontos do que todos 

os concorrentes. Há quem 
diga sempre que o Spor-
ting só aguenta até ao Na-
tal, mas interessa que esta 
reflexão dos adeptos pos-
sa ser feita, dando tran-
quilidade à sua equipa 
durante os jogos, asso-
biando e atormentando o 
a d v e r s á r i o  a o  m e s m o 
tempo, e pronunciando-
-se de forma clara no final 
do encontro. Tinha tudo 
para ser melhor.

Que possa servir de re-
flexão, pelo menos.

Jogar sem adeptos tem sido bom
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C
âmara de Pa-
r e d e s  a t r i -
b u i u  9 9  b o l -

sas de estudo, no Ano 
Letivo 2019/2020, no 
valor total de 52.500.00 
euros.

A cerimónia decor-
reu no dia 28 de outu-
bro, de forma simbólica, 
atendendo à pandemia, 
sendo realizado um en-
contro com os alunos 
via plataforma zoom. 

Presencialmente, no 
Salão Nobre do Municí-
pio de Paredes, estive-

ram os primeiros alunos 
bolseiros em represen-
tação dos colegas estu-
dantes a receber um Di-
p l o m a  d e  m é r i t o .  O s 
alunos recebem o valor 
p o r  t r a n s f e r ê n c i a 
bancária.

Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, 

Alexandre Almeida, por 
videoconferência, felici-
tou e reconheceu o méri-
to escolar dos alunos e 
enalteceu a dedicação e o 
empenho de cada um nos 
estudos e no alcance dos 
objetivos. Alexandre Al-
meida prometeu conti-
nuar a investir na Educa-

ção em Paredes e que que 
nenhum aluno é deixado 
para trás. O Presidente 
da Câmara de Paredes 
deixou ainda uma mensa-
gem aos estudantes e às 
famílias para que sejam 
responsáveis e serena-
mente cumpram as medi-
das preventivas da Co-

vid-19. Nesta cerimónia 
de entrega das Bolsas de 
Estudo do Município de 
Paredes participaram 
também o Vereador da 
Educação, Paulo Silva, o 
Vice-Presidente Francis-
co Leal e o Vereador da 
P r o t e ç ã o  C i v i l ,  E l i a s 
Barros.

Entregues 99 bolsas de estudo 
António Orlando  | texto

MÉRITO. Município atribuiu 99 bolsas de estudo, no Ano Letivo 2019/2020, no valor total de 52.500.00 euros.

11º ANO 
PEDRO FERREIRA COELHO
(não foi possível estar presente)
Rebordosa e frequenta da Escola 
Secundária de Paredes € 175.00

ENTREGUES 
BOLSAS 
DE ESTUDO:
- 15 bolsas a alunos do 10º ano;
- 22 bolsas a alunos do 11º ano;
- 23 bolsas a alunos do 12º ano;
- 24 bolsas de estudo aos 
 alunos do Ensino Superior
- 15 bolsas de estudo a alunos do ensino su-
perior operacionais ou filhos de operacio-
nais das corporações de Bombeiros Volun-
tários e Cruz Vermelha

- O valor de cada bolsa de estudo atribuída 
aos alunos do Ensino Secundário é de 175 € 
e ao ensino superior é de 1000€.

- O valor de cada bolsa de estudo a opera-
cionais das corporações de Bombeiros Vo-
luntários e da Cruz Vermelha: 1.250 €

ALUNOS REPRESENTANTES DOS COLEGAS:

10º ANO
RITA SOFIA MOREIRA BARBOSA
Duas Igrejas, frequenta da
Escola Secundária de Paredes € 175.00

12º ANO
ANA BEATRIZ DIAS PACHECO
Cristelo, frequenta a
Escola Secundária de Paredes € 175.00

ENSINO SUPERIOR
BRUNO ANDRÉ MOREIRA ROSENDO
Paredes, frequenta o Curso de Engenharia 
Informática e Computação, na Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto 
€ 1.000.00

OPERACIONAIS DAS CORPORAÇÕES
DE B.V. E CRUZ VERMELHA
LUIS FILIPE BARBOSA VENDA
De Vandoma, Aluno do ISCAP de Tecnolo-
gias da Informação e é Bombeiro nos Bom-
beiros Voluntários de Rebordosa € 1.250.00
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O 
parque da esta-
ção da CP, em Pa-
redes, e os arrua-

mentos de acesso estão “há 
mais de meio ano” sem ilumi-
nação pública. “As lâmpadas 
foram substituídas” no pri-
meiro trimestre do ano, “mas 
dias depois a luz” que passa-
ram a emitir “assemelha-se 
uma vela acesa”. Isto é, não 
ilumina o espaço público, dei-
xa-o às escuras, denuncia 
quem por al i  trabalha e 
circula. 

A situação causa, sobretu-
do, insegurança. A falta de luz 
passou a ser mais sentida des-
de a entrada da “hora de in-
verno” que, a cada final de 
tarde, apressa a chegada da 
noite. A hora de ponta da tar-
de/inicio de noite  é toda per-
corrida à mínima luz.  

António Couto, é um dos 
taxistas com praça no Largo 
da Estação, fala em perigos 
vários que a falta de luz po-
tencia por ali. “As pessoas têm 
medo de serem assaltadas” e 
uma outra coisa muito impor-
tante, sublinha, “aumenta” o 
risco de atropelamentos. 
“Não raras vezes há quem ve-
nha atrasado para apanhar o 
comboio e a falta de luz cria 
dificuldades quer aos tran-

seuntes quer a quem conduz”, 
alerta.   

Ao lado, o colega de ofício, 
António Jorge concorda com 
o problema e aponta uma cau-

sa: “os parques das estações 
passaram para a alçada das 
câmaras e as estações são da 
CP [Infraestruturas de Portu-
gal]. Quando há um problema 

entra-se no jogo do empurra e 
as coisas ficam ao Deus dará. 
Em todo caso, há uma sema-
na, estiveram aqui uns técni-
cos da câmara, mas o certo é 

que até agora a iluminação 
publica continua avariada”, 
constata. 

Fonte municipal, explicou 
a O Progresso de Paredes que 
as lâmpadas fundiram aquan-
do de um recente apagão que 
ocorreu na cidade. “A situação 
está identificada e a resolu-
ção do problema está para 
breve”,  precisou a fonte 
camarária. 

WC   indisponivel
Mas a falta de luz não é o 

único problema que afeta a 
quem usa a estação de Pare-
des. A falta de sanitários, diga-
-se comum à maioria das esta-
ções da ferrovia, é outro pro-
blema. Como as instalações 
da estação encerram às 17 
horas, desde essa hora e até às 
9 horas do dia seguinte, não 
existe acesso ao interior do 

edifício da estação, local onde 
se encontram os sanitários. 
Assim, quem por ali circula, 
“quando se sente apertado” a 
solução mais fácil “para aliviar 
a bexiga é fazer a necessida-
de” fisiológica “na primeira 
esquina que encontra”, diz Jo-
sé Pinto, operário nos SMAS 
do Porto. Aliás, os odores que 
por ali vagueiam são a prova 
de desespero de alguns, mas 
também o facilitismo de ou-
tros. A falta de acesso a sani-
tários é tanto mais notada 
atendendo ao facto de os 
comboios urbanos, porque 
são urbanos, não terem WC.

A falta de limpeza da esta-
ção, designadamente no via-
duto, salta aos sentidos de 
quem por ali passa, e diaria-
mente são <às centenas, nu-
ma das principais entradas da 
cidade sede do concelho.

Largo da Estação de Paredes  
está às escuras

António Orlando  | texto

MOBILIDADE.  Iluminação não tem capacidade para iluminar o espaço público. A hora de ponta de final de tarde/início de 
noite é percorrida à mínima luz.  

PUB
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E
scolas de Paredes 
participaram na 
"Semana Nacional 

sobre Espécies Invasoras 
(SNEI)" que decorreu de 10 
a 18 de outubro. A iniciati-
va, coordenada pela equipa 
INVASORAS.PT. , teve co-
mo objetivo aumentar a 
sensibilização sobre as in-
vasões biológicas a nível 
nacional.

As atividades da Escola 
Básica de Cristelo, do Jar-
dim de Infância de Gonda-
lães e da Escola Básica de 

Recarei foram destacadas 
no Webinar, "O papel dos 
cidadãos no problema das 
espécies invasoras", organi-
zado no âmbito da primeira 
"Semana Nacional sobre Es-
pécies Invasoras". Os traba-
lhos destas escolas de Pare-
des foram considerados 
uma mais-valia e exemplos a 
seguir no combate à praga 
das plantas invasoras.

"Paredes foi considerado 
um bom exemplo no âmbito 
nacional sobre a proteção 
do ecossistema e pela sua 

participação ativa na tenta-
tiva de colaboração nas te-
máticas de promoção e pro-
teção do meio ambiente".

Neste desafio, os alunos e 
professores saíram à rua pa-
ra fazer a identificação e con-
trolo de espécies invasoras e 
também abordaram o tema 
"em sala de aula" para des-
pertar a comunidade escolar 
para "a problemática que 
põe em causa as espécies au-
tóctones que compõem a 
n o s s a  b i o d i v e r s i d a d e 
nativa".

Escolas de Paredes 
participaram na 
"Semana Nacional  
sobre Espécies 
Invasoras"

PUB
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O 
Plano Nacional 
de Investimen-
t o s  ( P N I  – 

2020/2030), apresentado 
pelo Governo no passado 
dia 22 de outubro, inclui na 
rubrica de transportes e 
mobilidade-ferrovia a reali-
zação de estudos e projeto 
com o objetivo de aferir a 
viabilidade da promoção do 
reforço da densidade da 
Rede Ferroviária Nacional. 
Um dos exemplos aponta-
dos é a nova linha do Vale 
do Sousa, mas também “o 
ramal de Portalegre entre 
outras ou a reativação de 
linhas/troços que se encon-
trem desativadas”.

Por cá, os autarcas não 
perderam tempo. Uma se-
mana após a apresentação 
do PNI- 2020/2030, reali-
zou-se uma reunião de tra-
balho por videoconferência 
para fixar os termos da minu-
ta de um protocolo a cele-
brar entre as Infraestruturas 
de Portugal, as Câmaras Mu-
nicipais de Paredes, Paços de 
Ferreira, Valongo, Lousada e 
Felgueiras, Área Metropoli-
tana do Porto e Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa, no âmbito dos estu-
dos necessários à constru-
ção da futura linha ferroviá-
ria do Vale do Sousa.

Este protocolo, que de-
verá ser formalmente assi-
nado durante o próximo 
mês de dezembro, “é mais 
um passo decisivo para a 

construção desta nova li-
nha ferroviária, fundamen-
tal para o desenvolvimento 
de uma região com mais de 
500 mil habitantes e milha-
res de empresas”,  subli-
n h a m  o s  a u t a r c a s  d a 
região.

O protocolo, cujos ter-
mos foram aprovados na 
reunião realizada na passa-
da terça feira, 3 de novem-
bro, define os termos e con-

dições da colaboração en-
tre as Infraestruturas de 
Portugal,  CIM Tâmega e 
Sousa, Área Metropolitana 
do Porto e as cinco Câma-
ras Municipais, com o obje-
tivo final de implementar 
uma solução ferroviária 
para esta região.

Este documento será 
submetido a votação pelos 
cinco executivos munici-
pais, Área Metropolitana 

do Porto e Comunidade In-
termunicipal do Tâmega e 
Sousa.

Ainda na ferrovia o PNI- 
2020/2030 prevê, também, 
a eletrificação do troco Ré-
gua-Pinhão- Pocinho, na li-
nha do Douro. Refira-se que 
a eletrificação entre Marco 
de Canaveses e Régua, para 
executar no atual quadro 
comunitário, e que já deve-
ria estar concluída, ainda 

não começou. O Governo 
admite também fazer os es-
tudos necessários para a 
reativação, nomeadamente, 
do troço Pocinho- Barca 
d´Alva, o que aproximaria a 
ferrovia portuguesa (CP) à 
espanhola RENFE.

IC35
O PNI- 2020/2030 con-

templa também a constru-
ção do IC 35 entre Penafiel 
e Entre-os-Rios. Com uma 
extensão de cerca de 12 
quilómetros, a via rápida 
uma vez construída servirá 
de alternativa à congestio-
nada e perigosa Estrada 
Nacional 106, onde passam 
mais de 15 mil veículos por 
dia, grande parte dos quais 
camiões que transportam 
pedra para exportação, 
chegando a criar intensas 
filas de trânsito e uma sinis-
t r a l i d a d e  s e m 
precedentes. 

Só entre 2006 e 2017, 
registaram-se cerca de 500 
acidentes e mais de 710 ví-
timas, entre feridos ligei-
ros, graves e vítimas mor-
tais, de acordo com a Auto-
r i d a d e  N a c i o n a l  d e 
S e g u r a n ç a  R o d o v i á r i a 
(ANSR). A maior parte do 
traçado da EN 106 não pos-
suiu passeios e, onde exis-
tem, são estreitos ou sem 
continuidade.

Os municípios do Marco 
de Canaveses, Castelo de 
Paiva e de Cinfães são, além 
de Penafiel, os grandes be-
neficiados com a constru-
ção do IC35.

Governo inscreveu possibilidade 
de estudo da Linha do  
Vale do Sousa no PNI – 2020/2030 

António Orlando  | texto

MOBILIDADE.  Autarcas não perderam tempo e já acertam protocolo com as Infraestruturas de 
Portugal. IC35 incluído no Plano Nacional de Investimentos.

Cronologia IC 35

2001
Ano da queda da ponte de En-
tre-os-Rios, todos os partidos 
da Assembleia da República 
consideraram prioritária a 
construção do IC35, que se 
concretizaria até 2008.

2009
O então ministro das Finanças, 
Teixeira dos Santos, prometeu 
que o concurso para a obra do 
IC35 seria lançado até ao final 
do ano.

2010
O ministro das Obras Públicas, 
António Mendonça, suspen-
deu tudo.

2011
A Câmara de Penafiel lançou 
uma petição para a urgente 
construção do IC35.

2012
A Câmara entregou a petição 
na Assembleia da República.

2014
O IC35 entrou no Plano Estra-
tégico dos Transportes e In-
fraestruturas 2014-2020 (PE-
TI3+) e o então primeiro-minis-
tro, Pedro Passos Coelho, 
afirmou publicamente que o 
troço Penafiel-Rans do IC35 
iria começar em 2015.

2015
Foi aberto o concurso para a 
e m p r e i t a d a  e n t r e 
Penafiel-Rans.

2016
A estrada foi novamente sus-
pendida, agora pelo governo de 
António Costa, com a adjudica-
ção a ser atirada para 2017.

2018
A Assembleia da República 
aprovou um projeto de resolu-
ção do PSD que pedia a cons-
trução imediata do IC35 entre 
Penafiel e Entre-os-Rios.

2019
Depois de, no início do ano, a 
população ter enchido de cru-
zes a Estrada Nacional 106, o 
Governo incluiu a obra do IC35 
no Plano Nacional de Investi-
mentos 20130 (PNI2030). E 
em maio, o novo ministro do 
Planeamento reuniu com o 
presidente da CIM-TS, Arman-
do Mourisco, e o presidente da 
Câmara de Penafiel, Antonino 
de Sousa.

JANEIRO de 2020
Foi finalmente adjudicada a 
primeira fase da obra do IC-35 
de Penafiel a Rans.
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A 
Associação para 
a  P r o t e ç ã o  d o 
Rio Sousa e Fer-

reira (Aprisof) com o apoio 
do Pelouro do Ambiente da 
Câmara de Paredes realizou 
na passada semana uma 
ação de monitorização e 
limpeza das margens da Ri-

beira de Baltar, no Parque 
Urbano de Cête.

“Os pontos principais 
desta ação de monitoriza-
ção estão relacionados com 
a preservação do ambiente 
e das espécies autóctones/
nativas, logo, tudo o que seja 
prejudicial para o seu nor-
mal funcionamento deve ser 
removido ou registado para 
acompanhar o seu desen-

volvimento e posterior re-
moção”, refere o professor 
Ângelo Neto, da Aprisof.

Nesta atividade foram 
recolhidos os resíduos de-
positados na margem e no 
leito da ribeira, onde a gran-
de maioria são plásticos.

A Aprisof e o pelouro do 
Ambiente do Município de 
Paredes fizeram também o 
controlo de espécies consi-

deradas invasoras. Nesta 
atividade, João Costa, enge-
nheiro do Ambiente da au-
tarquia, identificou “princi-
palmente a “erva-da-fortu-
na” como é vulgarmente 
conhecida, e que estava a 
ocupar algumas manchas da 
vegetação ripícola, impe-
dindo que as plantas nativas 
se possam desenvolver”.

Outras espécies que fo-

ram avistadas, mas onde a 
mancha de invasão é já sig-
nificativa e precisará de 
uma intervenção mais de-
morada, foi o caso da “tintu-
reira”, que foi registada e 
será intervencionada num 
futuro próximo para evitar a 
sua propagação no local.

Foi ainda possível fazer o 
registo de algumas espécies 
da fauna e flora locais que 

após um trabalho mais in-
tensivo e exaustivo poderá 
dar origem a um recurso pe-
dagógico a ser explorado 
pela Escola Básica de Cête 
em 2021.

“Estas ações terão lugar 
periodicamente e poderão 
vir a ser realizadas nos Rios 
Ferreira e Sousa, durante o 
próximo ano”,  garante a 
autarquia.

Ribeira de Baltar alvo de monitorização

António Orlando  | texto

AMBIENTE. Fauna e flora locais poderá dar origem a recurso pedagógico para ser explorado pela Escola Básica de Cête.

PUB
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E
m carta aberta en-
viada ao presiden-
te da Câmara de 

Paredes, Alexandre Almei-
da, a Concelhia do PSD cita 
a notícia do Jornal Econó-
mico, intitulada "Be Water 
quer 200 milhões por res-
gate em Paredes", para pe-
dir explicações ao autarca.

Em setembro, a Câmara 
de Paredes, de maioria so-
cialista desde as autárqui-
cas de 2017, anunciou que 
vai resgatar o serviço de 
água e saneamento que 
concessionou, no tempo da 
gestão PSD, àquela empre-
sa privada, operação orça-
da em 22,5 milhões de eu-
ros, suportada por financia-
mento bancário.

A q u e l a  m e d i d a  j á  f o i 
aprovada pela atual maio-
ria PS no executivo munici-
pal,  com os votos contra 
dos vereadores do PSD.

Alexandre Almeida jus-
tificou nessa altura que a 
decisão decorre do facto de 
a autarquia não estar satis-
feita com o serviço presta-
do pela concessionária "Be 
Water - Águas de Paredes", 
sobretudo, sublinhou, por 

não estarem a ser feitos os 
investimentos necessários 
para alargar as duas redes 
no concelho às zonas que 
carecem desses serviços 
essenciais.

Na carta aberta, o PSD 
quer saber se "é verdade 
que a Be Water pretende 
ser indemnizada em 200 
milhões de euros" pelo res-
gate da concessão bem co-

mo se Alexandre Almeida 
sabia da intenção da em-
presa "aquando da última 
Assembleia Extraordinária, 
reunida a pedido dos depu-
tados do PSD, para se discu-

tir este tema, e a escondeu 
de todos os membros da 
Assembleia Municipal".

NO documento, a oposi-
ção social-democrata acusa 
o autarca de "premiar com 

22,5 milhões de euros a Be 
Water", em vez de "exigir 
uma indeminização pelos 
mais de 30 milhões referen-
tes ao investimento que es-
ta não fez e ao qual estava 
contratualmente 
obrigada".

Invocando ter "por di-
versas vezes" alertado o 
autarca que "estava a per-
correr um caminho perigo-
so" e a "dar argumentos à 
Be Water para explorar a 
situação", o PSD conclui 
sentir-se agora a empresa 
"com legitimidade para exi-
gir um valor deste calibre".

Pedindo ainda esclareci-
mentos sobre o que se pas-
sou nos "últimos quatro 
meses" o PSD de Paredes 
"responsabiliza" o edil pela 
"hipoteca da autarquia" ca-
so se confirme a indemniza-
ção anunciada por Alberto 
Carvalho Neto, administra-
dor da empresa detida pe-
los chineses da Beijing En-
t r e p r i s e s  Wa t e r  G r o u p 
(BEWG).

Alexandre Almeida re-
meteu uma resposta ao 
PSD para a próxima reunião 
do executivo.

PSD/Paredes quer ouvir câmara 
sobre exigência da Be Water  
de 200ME pelo resgate da água
RESGATE. O PSD pediu explicações à câmara de Paredes após a empresa Be Water exigir 200 milhões de euros de indemni-
zação pelo resgate da concessão da água pela autarquia, que admitiu pagar 22,5 ME, informou o partido.
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Foram várias as situações regulamentadas em tempos de pandemia, mas no que 
concerne ao regime das responsabilidades parentais, nomeadamente quanto a re-
sidência e convívios da criança e ao pagamento da pensão de alimentos , não foram 
objecto de regulamentação específica a vigorar durante a pandemia, mantendo-se 
o que sempre esteve em vigor.

No entanto, atravessamos um período crítico, em que a disseminação da CO-
VID-19 está a acontecer à velocidade da luz, e no dia-a-dia já é muito difícil não ter 
tido contacto com alguém, quer seja família, ou amigos, ou colegas de trabalho, ou 
colegas da escola, que não tivesse testado positivo à COVID-19, e isso pode deter-
minar, conforme as circunstâncias do caso concreto, o isolamento ou uma quaren-
tena.  E, caso os progenitores estejam separados, poderá colocar-se em causa o 
cumprimento do regime de visitas com o pai ou a mãe.

O que vai gerar uma angústia quer para o progenitor que fica impossibilitado de 
estar com os filhos, quer para as próprias crianças que ficam atormentadas pela in-
certeza face à alteração do que era a rotina habitual.

O contacto diário poderá manter-se, através das novas tecnologias, e havendo 
acesso à internet, porém, tal poderá não estar ao alcance de todas as famílias.

E, também pode acontecer que existindo conflito parental, exista um aproveita-
mento da situação para retirar aos filhos a felicidade da companhia do outro pai/
mãe. Por isso, no meio desta pandemia as principais vítimas podem vir a ser as pró-
prias crianças, a quem para além de lhes estar a ser limitado o seu “direito a ser crian-
ça”, porquanto vivem rodeadas de medidas restritivas, ainda são usadas como arma 
de arremesso entre a convivência de pai e mãe. Não obstante, ser recomendável que 
face às circunstâncias em que vivemos no meio desta pandemia, se transite o menos 
possível com os filhos da casa da mãe para a casa do pai, ou vice-versa, como forma 
de diminuir o risco de transmissão do vírus, de maneira alguma quer a mãe ou o pai 
devem utilizar esta “crise assustadora” para se apoderar dos filhos.

Neste momento, essencialmente pela saúde dos filhos, os pais devem estar em 
sintonia sobre as circunstâncias extraordinárias em que vivemos, e nesse sentido 
adaptar os acordos sobre o exercício das responsabilidades parentais a estas cir-
cunstâncias actuais, e recorrendo ao bom senso, ir fazendo uma avaliação progres-
siva da situação. Os progenitores não podem aproveitar-se deste momento difícil 
para adoptar comportamentos incorrectos, alienadores, deixando em perigo a saú-
de mental dos seus filhos, que é uma responsabilidade sua.

A obrigação dos pais neste período que atravessamos, não é serem autoritários 
sobrepondo-se às decisões que foram tomadas pelos Tribunais, às medidas impos-
tas pela Direcção Geral de Saúde, e Organização Mundial de Saúde. 

Devem prevenir e evitar o contágio do vírus, mas devem permitir de forma cons-
ciente a convivência dos filhos com ambos os progenitores, pois estar com a família 
é um bom apaziguador desta realidade que vivemos, e contribui para a felicidade de 
cada criança, que só deseja ser amada.

CARLA NUNES

ADVOGADA

Responsabilidades 
Parentais, Amor e Pandemia

Na última Assembleia de Freguesia foi aprovada uma proposta para a atri-

buição do nome de António de Sousa Mota, a uma rua sita no fundo do lugar 

de Aguiar conhecido por Fundo da Senra. Este local encontra-se nos confins 

da freguesia, ermo e desterrado, se o cidadão agora citado fosse vivo não 

aceitaria tal decisão, tal como os seus herdeiros não aceitam mespecialmente 

por não terem sido consultados acerca de tal imposição.

A obra por ele construída na freguesia e no concelho de Paredes como Pre-

sidente de Junta e Vereador da Câmara de Paredes  remonta aos anos 50, 60 

e 70 do século passado. Destacam –se a colocação do telefone e da Eletrici-

dade na freguesia na década de 50, a construção da Escola da Sarnada na dé-

cada de 60; a restauração das escolas de Alvre e Aguiar; a construção dos 

fontanários de Aguiar e colocação de pontos de água nos três maiores 

lugares.

Foi também decisivo na construção da ponte da Sra. Do Salto até então 

servida por uma “Pinguela” (troncos de madeira) assim como no  encalceta-

mento e alargamento do caminho de acesso à ponte com cedência de terreno 

próprio. Muitos outros alargamentos e encalcetamentos de caminhos por 

todos os cinco lugares da freguesia foram efectuados por este obreiro incan-

sável, mas a “menina dos olhos dele” foi o encalcetamento e alargamento da 

rua da Quelha da Bouça até á capela de S. Sebastião no lugar de Aguiar. Mais 

tarde viu essa rua que passa na casa da família onde viveu longos anos, ser 

atribuida o nome do Padre Vidinha, seu vizinho, que nunca lá viveu e nada fez 

pelo lugar de Aguiar e muito menos pela freguesia.

Outra obra com necessidade imperiosa de ser construída foi a Estrada da 

Sarnada (E319-2) que foi dada por concluída quando ainda faltavam escassos 

km no lugar da Sarnada.  António de Sousa Mota, juntamente com o Padre 

Carlos Duarte e o Brigadeiro Mesquita, este último com autoridade e  muita 

influência em Lisboa, intercedeu e ajudou a desbloquear definitivamente a 

construção daquela malfadada estrada que tanta falta fazia às gentes da ter-

ra. Tal como António de Sousa Mota, o Brigadeiro Mesquita, militar de carrei-

ra brilhante, também está esquecido nos anais da História da freguesia de 

Aguiar de Sousa.

Como Vereador da Câmara de Paredes das obras particulares, António de 

Sousa Mota licenciou dezenas de habitações na freguesia e outras tantas no 

concelho. Também a igreja de S. Romão de Senande, uma das suas últimas 

obras, por ele reconstruida já depois do 25 de Abril, juntamente com os ir-

mãos Rios – outras personalidades relevantes mas também esquecidos pela 

freguesia – assim como outros paroquianos que tanto contribuiram mas nada 

receberam.

Já no final da vida dele, no início deste século, fez questão de doar em tes-

tamento, à paróquia de Aguiar de Sousa, o chamado “Mausoléu do Bispo de 

Cochim”, sito ao lado da Igreja Paroquial de Senande, bem como uma parcela 

de terreno de mato e pinheiros, no lado sul- nascente, anexo à Igreja de Santa 

Isabel em Sarnada.

É com regozijo saber que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Fre-

guesia teve a coragem  de votar contra uma proposta inquinada pela cegueira 

política da obra feita. “Cegos são os que não querem ver” diz o nosso povo, 

mas nada nem ninguém vergará o curso da História.

Os herdeiros de António de Sousa Mota - eu incluído - nada pediram a esse 

Executivo mas exigem respeito, e dignidade por quem tanto trabalhou e so-

freu pela sua Terra.  Se lhe quiserem prestar justa homenagem, então esco-

lham qualquer outro local onde deixou obra feita - e pelo seu curriculum são 

muitos os locais - para o homenagearem. Desterrado na freguesia só houve 

um  e mesmo esse foi condecorado 30 anos depois da sua morte, em 1980 

com a Ordem da Liberdade. Aguardamos com todo o  tempo mundo para que 

seja feita justiça na história da nossa Terra, e nestes tempos difíceis de Pan-

demia há sempre um amanhã mais  risonho que nos espera.

CAMILO MOTA

MÉDICO

Justa homenagem a um 
obreiro de Aguiar de Sousa
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A
s ordens dos Médicos 
e dos Enfermeiros 
garantiram na passa-

da segunda-feira, 2 de novem-
bro, que o Hospital de Penafiel 
(unidade do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa- CHTS) en-
trou em rutura. O CHTS tinha 
210 internados com Covid-19, 
mais de dez por cento dos inter-
namentos nacionais pelo novo 
coronavírus.

Nessa data havia mais de 100 
profissionais do Hospital infeta-
dos ou em isolamento.

A pressão aumenta a cada 
dia que passa, com as unidades 
a Norte a pedirem um plano re-
gional de emergência ao nível 

da saúde. João Paulo Carvalho, 
presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos En-
fermeiros fala em cenário dan-
tesco. “Às 8 horas da manhã 
[segunda feira, 2 de novembro] 
o serviço de urgência do hospi-
tal de Penafiel tinha 34 doen-
tes internados com covid posi-
tivo. Havia doentes com 16 ho-
ra s  d e  e s p e ra  p a ra  s e r e m 
observados pelo médico pós-
-triagem pela equipa de enfer-
magem”, explicava.

Atualmente, o CHTS tem in-
ternados 154 doentes covid no 
Hospital de Penafiel, 45 em 
Amarante. Mais de 10% dos 
doentes por covid no país. O 
CHTS já transferiu 10 doentes 
para o Hospital das Forças Ar-
madas, no Porto e 20 para o 

Hospital Escola Fernando Pes-
soa, em Gondomar.

“É fundamental que haja uma 
atuação imediata, já! Não nos 
pudemos dar ao luxo de não utili-
zar-mos os recursos que temos e 
deixar sobre alguns profissio-
nais uma pressão absolutamen-
te brutal que lhes vais condicio-
nar mais que o Burnout [distúr-
b i o  p s í q u i c o  d e  c a r á t e r 
depressivo, precedido de esgo-
tamento físico e mental intenso] 
um sofrimento ético sem parale-
lo”, ressalvava Miguel Guima-
rães, o Bastonário da Ordem dos 
Médicos.

O Presidente do CA do CHTS 
falava de profissionais guerrei-
ros, mas de dificuldades de con-
tratação, com pessoal a rejeitar 
contratos de apenas 4 meses. O 

responsável não escondia, com 
preocupação, o crescente risco 
de falhas na assistência e por isso 
dizia ser “imperativo um plano 
de emergência regional”. Até 
porque tudo vai piorar nos próxi-
mos 15 dias porque as medidas 
implementadas só começam a 
ter efeito nas próximas duas 
semanas. 

A ARS Norte admite a preo-
cupação e garante reforçar re-
cursos também privados. No 
Hospital S. João, Porto, estão já 
lotadas as 12 camas de Unidade 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
criadas na passada semana no 
serviço de cirurgia geral. O Cen-
tro Hospitalar de S. João está 
prestes a declarar o nível 4, o 
m a i s  g r a v e  d o  p l a n o  d e 
contingência.

Hospital de Penafiel em rutura
António Orlando  | texto

"Caros concidadãos desta região:
É de todos bem conhecido o cres-

cente desenvolvimento de infeções 
por COVID-19 no mundo, em Por-
tugal e muito em particular na nossa 
região. Os números do crescimento 
de infeções das últimas semanas 
atingem valores muito preocupan-
tes e devem merecer uma atenção 
redobrada de TODOS para que se 
consiga manter alguma vida social e 
económica sem necessidade de um 
novo confinamento que ninguém 
deseja. Os efeitos do confinamento 
anterior ainda estão bem presentes 
para percebermos o que está em 
causa, sendo que um segundo confi-
namento seria certamente bem 
mais gravoso que o anterior.

Para que alguns comportamen-
tos irresponsáveis não sejam fator 
de pressão desmesurada sobre os 
diferentes serviços de saúde, apela-
-se ao esforço de todos para cumprir 
as recomendações já sobejamente 
divulgadas: uso da máscara, lava-
gem das mãos, ter em atenção a eti-
queta respiratória e o distancia-
mento social.

O CHTS tem estado nestas últi-
mas semanas sobre uma pressão 
tremenda, com uma injusta sobre-
carga de trabalho dos seus profis-
sionais, devido à elevadíssima con-
centração de casos positivos nesta 
região.

Aliás, nunca tinha acontecido, 
desde o início da pandemia, que um 
só hospital tivesse concentrados 
10% de todos os doentes interna-
dos por COVID-19 do país. É o que 
está atualmente a acontecer no 
CHTS.

Apesar das dificuldades provoca-
das por uma situação desta dimen-
são, ainda que preferíssemos que 
não precisassem de acorrer ao hos-
pital, continuaremos a trabalhar 
para os nossos utentes.

Com a ajuda de todos, ultrapassa-
remos as dificuldades. Bem hajam."

CARLOS ALBERTO

PRESIDENTE DO CONSELHO  

DE ADMINISTRAÇÃO DO CHTS

Apelo à população 
do Tâmega e Sousa
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O 
Presidente da 
Câmara Muni-
cipal de Pare-

des, Alexandre Almeida, 
decidiu manter a realização 
das feiras.

Depois do Governo re-
ver “a proibição de feiras e 
mercados de levante, salvo 
autorização emitida pelo 
presidente da câmara mu-
nicipal, caso estejam verifi-
cadas as condições de segu-
rança e o cumprimento das 
orientações definidas pela 
DGS”, a Câmara de Paredes 
autoriza as feiras.

“Desde logo, mostramo-
-nos disponíveis para rever 
a situação e como tal vamos 
autorizar a realização de 
feiras em Paredes, com o 
reforço das medidas de se-
gurança", revela Alexandre 
Almeida.

As feiras em Paredes de-
correm “de forma segura e 
em total cumprimento das 
regras e orientações da Di-
reção-Geral de Saúde, com 
organização de acordo com 
o plano de contingência e 
regras apertadas, com to-
dos os feirantes a usarem 
máscara e a cumprirem as 
normas de distanciamento 
e de higienização”, garante 
o autarca.

Quanto às restantes me-
didas aprovadas pelo Go-
verno no passado sábado, 
em Conselho de Ministros 
extraordinário,  a câmara 
de Paredes explica que a 
medida de encerramento 
dos cafés, bares e pastela-
rias às 22 horas e dos res-
taurantes (às 23 horas) já 
tinham sido antecipadas 

pelo Município e aplicadas 
aos estabelecimentos no 
concelho de Paredes, desde 
22 de outubro, havendo 
agora apenas a antecipação 
de encerrar a restauração 
às 22.30 horas e a extensão 
de fecho também para to-
d o s  o s  c o m é r c i o s  à s  2 2 
horas.

Recorde-se que, durante 

a primeira vaga da pande-
mia da Covid-19, a autar-
quia já anteriormente tinha 
isentado os feirantes da ta-
xa de ocupação de terrado 
e relembra que o funciona-
mento das feiras em Pare-
des decorre com organiza-
ção de acordo com o plano 
de contingência e regras 
apertadas, com ”todos os 

feirantes a usarem máscara 
e a cumprirem as normas de 
d i s t a n c i a m e n t o  e  d e 
higienização”.

FISCALIZAÇÃO
PREVENTIVA DA 
POLÍCIA MUNICIPAL 
A Polícia Municipal rea-

lizou na Feira de Paredes, 
realizada no dia 31 de outu-

bro, ações de fiscalização 
preventiva a feirantes e vi-
sitantes, com o objetivo de 
sensibilizar para a impor-
tância do cumprimento das 
normas em vigor, relativas 
ao uso de máscara, distan-
ciamento social e também 
às restrições de circulação 
por concelhos impostas até 
3 de novembro.

“O papel da Polícia Mu-
nicipal  é  de verif icar se 
quem está na feira cumpre 
as normas decretadas”, jus-
t i f i c o u  f o n t e  d a  Po l í c i a 
Municipal.  

Durante a manhã, as au-
toridades “constataram o 
cumprimento do uso de 
máscara, o distanciamento 
social e a higienização das 
mãos”, sendo de sublinhar 
que a Polícia  Municipal 
“tem realizado diversas 
ações preventivas no senti-
do de sensibilizar quem não 
cumpre as medidas, para 
que as cumpra, sob pena de 
serem aplicadas as sanções 
vigentes na situação de ca-
lamidade decretada pelo 
Governo”, garante a fonte.

As medidas implemen-
tadas na Feira de Paredes 
para o combate à pandemia 
da covid-19 “estão a ser 
cumpridas em prol da segu-
rança e da saúde pública”, 
a c r e s c e n t a  a  P o l í c i a 
Municipal.

Paredes mantém feiras

António Orlando  | texto

PANDEMIA. Câmara de Paredes devolve taxas de ocupação de terrado referentes ao último trimestre de 2020. Feira de ve-
lharias mantem-se suspensa.

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL

Câmara disponibiliza mais  
máscaras aos colaboradores

Autarcas de  
Paredes atingidos pela covid

No âmbito das medidas 
de combate à pandemia por 
COVID-19, e em virtude do 
crescimento do número de 
infetados no Concelho, a 
Câmara Municipal de Pare-
des reforçou a disponibili-
zação de mais máscaras de 
proteção individual aos co-
laboradores da autarquia e 
à população que necessite.

O Serviço Municipal de 
Proteção Civil realizou uma 
ação de sensibilização a ape-
lar ao uso das máscaras de 

proteção individual obriga-
tórias em espaços fechados 

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, e dois vereadores, 
Beatriz Meireles e Paulo Sil-
va, embora assintomáticos, 

estiveram infetados com 
covid-19. Nuno Serra, presi-
dente da Junta de Lordelo é 
outro dos autarcas atingido 
pelo novo coronavírus. 

e na rua. Esta medida, no 
âmbito do plano de contin-
gência de combate à situa-
ção pandémica, tem como 
objetivo sensibilizar para a 

responsabilidade individual 
na segurança e proteção da 
saúde de todos.

Além do uso da másca-
ra, devem seguir também 
as recomendações de man-
ter o distanciamento so-
cial, lavar regularmente as 
mãos com água e sabão, hi-
gienizar a sua área de tra-
balho, abster-se de contac-
to físico e cumprir a sinalé-
t i c a .  E s t a s  s ã o  a s 
orientações que cada um 
deverá adotar no dia a dia.
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T
rês idosos infeta-
dos com o novo 
coronavírus fo-

ram retirados de um lar ile-
gal localizado em Paredes e 
transferidos para uma anti-
ga escola, disse esta quinta-
-feira a câmara local, que 
disponibilizou o espaço e 
assegurou a distribuição de 
refeições.

Em causa está uma situa-
ção detetada na Casa do Mé-
dico – Lar Santa Isabel, loca-
lizado em Aguiar de Sousa, 
que acolhia 17 idosos. A câ-
mara de Paredes explicou 
que interveio na situação 
detetada neste lar e que três 
idosos com teste positivo à 
Covid-19 foram retirados da 
instituição ilegal.

“[A câmara atuou neste] 
caso de saúde pública com a 
retirada dos três idosos do 

lar ilegal e prestou auxílio 
com a disponibilização e pre-
paração de uma escola para 
os acolher”, refere a resposta 
enviada pela autarquia de 
Paredes. A autarquia especi-
fica que atuou por solicita-
ção da Segurança Social e da 
Delegada de Saúde. “A esco-
la reúne condições com ca-
mas, micro-ondas, casa de 
banho, televisão, aqueci-
mento. As refeições são 
prestadas por uma institui-

ção. Esse lar está instalado 
num edifício que não tem li-
cença de utilização para lar”, 
acrescenta a câmara de 
Paredes.

Quanto aos restantes 
idosos, que testaram negati-
vo ao novo coronavírus “foi 
decidida a manutenção dos 
idosos na instituição, por se 
encontrarem garantidas as 
condições necessárias para a 
monitorização e cuidados 
necessários aos utentes”. 

Três idosos retirados 
de lar ilegal de Paredes

António Orlando  | texto

SURTO. Segundo a autarquia, o lar estava instalado num edifício sem licença para 
o efeito. Os três idosos estão acolhidos numa escola, tarefa que ficou a cargo da 
Câmara Municipal.

População de Paredes 
com "dever de 
permanência em casa"

Paredes é um dos 121 
concelhos do país que des-
de a passada quarta-feira, 4 
de novembro, passou a exi-
gir à população o dever de 
permanência em casa.

O Governo avançou no 
passado sábado, dia 31 de 
novembro, com o "dever 
cívico de recolhimento do-
miciliário" em 121 conce-
lhos, a maioria na Grande 
Lisboa e Norte do país, on-
de se verificam 240 casos 
de covid-19 por 100 mil 
habitantes. "A cada 15 dias 
será revisto a decisão", 
adiantou o primeiro-minis-
tro, em que podem ser reti-
rados ou incluídos novos 

concelhos de acordo com o 
seu comportamento relati-
vamente a novas infeções. 
Em causa estão 7,1 milhões 
de portugueses. António 
Costa anunciou as medidas 
após uma reunião extraor-
dinária do Conselho de Mi-
nistros, com vista a contro-
lar o avanço da pandemia 
covid-19. Costa anunciou 
ter pedido uma audiência 
ao presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, para pedir a declaração 
do Estado de Emergência 
nos 121 concelhos abrangi-
dos pelas medidas que en-
t r a m  e m  v i g o r  a  4  d e 
novembro.

OS 121 CONCELHOS ABRANGIDOS PELAS NOVAS MEDIDAS:
Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, 
Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Co-
vilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco 
de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Palmela, Pa-
redes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, 
Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, 
Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova 
de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.

MEDIDAS: 

- Teletrabalho obrigatório,

 salvo impedimento do trabalhador.

- Dever cívico de recolhimento domiciliário,

 à exceção de saídas para trabalhar, passeios, etc

- Desfasamento de horários

- Proibidas feiras e mercados levantes.

- Encerramento dos estabelecimentos

 comerciais a partir das 22 horas e restaurantes

 têm de encerrar até as 22.30 e ter um máximo 

 de seis pessoas na mesma mesa.

- Eventos e celebrações 

 limitados a cinco pessoas.
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TAÇA DE PORTUGAL

Paredes-Benfica já tem data e hora
O USC Paredes- SL Benfica, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, foi reagendado e vai disputar-se no dia 21 de novembro, sábado, às 21.15 
horas, conforme informou a Federação Portuguesa de Futebol, entidade organizadora da prova. A partida, que marca a visita das águias ao re-
duto do USC Paredes, decorre na primeira eliminatória da competição que recebe os clubes da Liga NOS, com a particularidade, definida por 
regulamento, de todos os emblemas do principal escalão do futebol português jogarem na condição de visitante.

“Diferenças de qualidade e orçamento são imensas  
e o melhor é nem pensar nisso”, defende-se Eurico Couto

O treinador do União de 
Paredes, Eurico Couto, re-
conhece que a equipa vai ter 
pela frente uma tarefa difí-
cil, diante do Benfica, na ter-
ceira eliminatória da Taça de 
Portugal, mas admite que o 
jogo é um prémio para o 
plantel. “As diferenças de 
qualidade e orçamento são 
imensas e o melhor é nem 
pensar nisso, pelo que a 
perspetiva mais realista de 
olhar para a eliminatória é 
procurar conquistar o jogo 
minuto a minuto. Não pode-
mos pensar em mais nada”, 
disse Eurico Couto.

O técnico de 34 anos ad-
mite que este jogo é «um 
prémio» que pode servir pa-
ra “divulgar o nome do clube 

e dos jogadores”, mas garan-
tiu que já conversou com o 
plantel para não perder o 
foco nas partidas que ante-
c e d e m  o  j o g o  c o m  o s 
encarnados.

“Mentiria se não perce-
besse que praticamente to-
do o plantel já está a pensar 
neste prémio que é defron-
tar o Benfica, mas isso não 
muda nada. Eles conhecem 
a nossa exigência e não foi 
novidade para eles a indica-
ção que demos sobre o que 
importa. Temos jogos antes 
e quem só pensar na Taça 
não joga nenhum deles”, vin-
cou. Eurico Couto admitiu 
que as ambições da equipa 
não podem ser muito altas, 
já  que esta é composta 

maioritariamente por jo-
vens da formação do clube.

“O sorteio criou entu-
siasmo e todos ficámos sa-
tisfeitos. Não podemos pen-
sar muito alto, mas podem 
esperar entrega, organiza-
ção e dedicação. Vai ser 
também um desafio para 
eles testarem a sua capaci-
dade, e estamos a falar de 
um plantel muito jovem, em 
que cerca de 70% dos joga-
dores são da terra, incluindo 
um juvenil e dois juniores”, 
confessou.

O jovem treinador la-
mentou, ainda, os efeitos da 
ausência de público num en-
contro que definiu como 
«um marco» para o clube do 
Campeonato de Portugal.

O 
União de Pare-
des vai agarrar-
-se à "pequenís-

sima percentagem" de suces-
so que tem para tentar 
surpreender o Benfica na Ta-
ça de Portugal de futebol, dis-
se Ginho, um dos capitães da 
formação do Campeonato de 
Portugal.

O defesa e mais experien-
te do plantel, de 35 anos, é 
pragmático na análise ao sor-
teio da terceira eliminatória, 
reconhecendo que "as dife-
renças [entre Paredes e Ben-
fica] são abismais", mas não 
deixou de lembrar que nin-
guém ganha antes de jogar.

"É muito difícil vencer-
mos, mas, em rigor, não é 
100% garantido que o Benfi-
ca vai ganhar. Teremos um, 
dois, cinco por cento de possi-
bilidades e temos de nos 
agarrar a isso e tentar causar 
uma surpresa. É pensar minu-
to a minuto, sem nunca temer, 
mas sempre respeitando" o 
adversário, disse Ginho.

O antigo internacional 
português nos escalões de 

formação, cuja estreia nas se-
leções mais jovens aconteceu 
ao lado de Cristiano Ronaldo, 
recorre à experiência pessoal 
p a r a  r e f o r ç a r  a  s u a 
convicção.

"Era jogador do Paredes e 
recebemos para a Taça de 
Portugal o Belenenses, que 
era treinado por Jorge Jesus. 
Perdemos 4-2 no prolonga-
mento, após 2-2 no tempo 
regulamentar. E também jo-
guei em Alvalade frente ao 
Sporting, na mesma competi-
ção, numa eliminatória em 
que só fomos eliminados a 
quatro minutos dos 90, de 
grande penalidade (2-1)", 
exemplificou.

O "entusiasmo enorme" 

que o sorteio provocou no 
balneário cedeu logo ao "foco 
nos importantes jogos" da sé-
rie C do Campeonato de Por-
tugal que antecedem o con-
fronto, para alguns dos cole-
gas "o mais importante da 
carreira".

"Temos uma equipa muito 
jovem e para muitos destes 
jogadores pode ser a oportu-
nidade de demonstrar o seu 
potencial, valorizando-se in-
dividual e coletivamente. As 
diferenças são abismais, para 
nós sobra o entusiasmo e 
dentro de campo temos de 
ser fiéis às nossas ideias, sem 
descurar o que nos levou até 
aqui", sublinhou.

Desafiado a falar do Benfi-
ca, Ginho sorriu e falou de 
"um plantel fantástico", lem-
brando o investimento nos 
jogadores que foram contra-
tados e aqueles que já lá esta-
vam e continuam a fazer o seu 
caminho no clube.

"Seja qual for o jogador 
que faz parte do plantel, tem 
valor suficiente para jogar em 
qualquer equipa em Portu-
gal", referiu, elogiando em 
particular o avançado uru-
guaio Darwin Núñez.

Capitão do União de Paredes 
respeita o Benfica, mas não o teme

António Orlando  | texto
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AF Porto anuncia suspensão do futebol de formação

Juvenal Brandão  
é o novo treinador do 
Aliança da Gandra

Associação Futebol do 
Porto (AFP) informou, esta 
terça-feira, que não existe 
autorização para o regresso 
do futebol formação e que, 
por isso, decidiu suspender 
os campeonatos. "Em virtu-

de de ainda não existir auto-
rização para o início de fute-
bol de formação, e findas as 
possibilidades de execução 
dos planos A e B oportuna-
mente divulgados, informa-
mos que todos as competi-

ções em futebol de onze for-
mação foram suspensas até 
nova evolução e respetiva 
autorização da Direção Ge-
ral de Saúde", pode ler-se em 
comunicado. A AFP já tinha 
feito os sorteios da competi-

ção e tinha intenção de a fa-
zer regressar em finais de 
outubro. Mas face à falta de 
autorização da DGS e ao au-
mento do número de casos 
de covid-19, o processo foi 
suspenso.

Juvenal Brandão 
assinou contrato com 
o Aliança de Gandra, 
formação atual 15ª 
classificada da Divisão 
de Elite da Associação 
de Futebol do Porto.

O técnico de 35 
anos, cronista de O 
Progresso de Paredes, 
vai tentar relançar a 
equipa sénior da cida-
de de Gandra que esta 
temporada entrou 
com o pé esquerdo no 
Campeonato da Divi-
são de Elite. Em cinco 
jornadas conta apenas 
com uma vitoria, um 
empate e três derro-
tas, escasso pecúlio 
que coloca a equipa 
paredense nos lugares 
de descida.

“Apesar de estar 
inclinado a não treinar 
esta época e de ter re-
sistido até ao limite, 
senti muita vontade 
do Aliança de Gandra 
em contar comigo. O 
clube redefiniu os ob-
jetivos e em função do 
15º lugar e 4 pontos 
atuais a ideia de ficar 
nos 5 primeiros não é 
realista. Seria um feito 
extraordinário conse-
gui-lo. Vamos, nesta 
medida, tentar fazer o 
melhor possível e so-
mar o maior número 

de pontos para ficar o 
mais acima possível. 
Dedicação e paixão 
não nos pode faltar. 
Temos de trabalhar 
muito”, disse Juvenal 
Brandão. 

A anunciada solu-
ção de Márcio Rocha, 
até então adjunto do 
clube, para a saída de 
Mário Rocha durou 
pouco mais que uma 
semana e um jogo. 

Após novo desaire 
em casa, perdeu com o 
Vila Meã por 1/0, a di-
reção do Aliança de 
Gandra decidiu apos-
tar em Juvenal Bran-
dão para orientar a 
equipa nesta tempo-
rada. Juvenal Bran-
dão, licenciado em 
Gestão de Desporto, é 
detentor do mais alto 
grau do curso de trei-
nador de futebol (UE-
FA Pro – Grau 4).

Passou por quatro 
clubes, Paços de Fer-
reira, Freamunde, Al-
fenense e Aliados de 
Lordelo, neste último 
durante 5 épocas.

No seu curriculum 
conta com três subi-
das de divisão, mais de 
400 jogos como técni-
co e vai para a décima 
s ex t a  é p o c a  c o m o 
treinador.

N
o passado dia 1 de 
novembro a atual 
direção do clube, 

liderada por Manuel Barros, na 
companhia do presidente da 
Junta de Freguesia, João Gon-
çalves, evocou a data com a 
clássica cerimónia do hastear 
da bandeira. 

Com o país a viver num con-
texto de pandemia a direção do 
clube azul e branco não pode, 
“por este motivo festejar os 90 
anos do Clube junto de todos 
aqueles que são mais importan-
tes para nós: dos nossos Sócios 
e Simpatizantes, dos nossos 
Atletas e Treinadores e de to-
dos os Sobreirenses”, refere o 
presidente do clube em publi-
cação reproduzida na pagina 
oficial do ISC Sobreirense.

“90 anos passaram. Anos 
esses marcados por momentos 
em que se festejaram as vitó-
rias e unidos se soube sofrer 
nas derrotas, sempre com a fir-
meza de caráter para saber le-
vantar após cada queda”, refere 

o dirigente.
Uma história que “é marca-

da por todos aqueles que, de 
forma desinteressada e apaixo-
nada”, representaram o Clube e 
carregaram o Símbolo “movi-
dos pelo amor ao Imperial 
Sport Clube Sobreirense. So-
mos conhecedores desta Nos-
sa História e sentimos orgulho 
por ela”, enaltece.

Apesar da Pandemia que 
nos tolhe a todos, a direção do 
ISC Sobreirense, diz manter “a 
firme convicção de que havere-
mos de superar esta adversida-
de e que todos aqueles de quem 
tanto sentimos falta neste ani-
versário voltarão a estar con-
nosco e saberão dizer “presen-

te” logo que surja o momento 
de voltar a pôr a máquina a fun-
cionar em pleno”.

A confiança num “futuro” 
promissor para o ISC Sobrei-
rense, segundo Manuel Barros, 
assenta na vitalidade crescente 
demonstrada pelo Clube nos 
últimos anos. “O arranque do 
novo Complexo Desportivo, o 
sucesso desportivo das nossas 
equipas e a qualidade da nossa 
formação, este ano reconheci-
da e certificada pela Federação 
Portuguesa de Futebol”, 
sublinha.

Esta confiança,” terá sempre 
por base a capacidade e a quali-
dade do trabalho” que todos 
aqueles que assumem servir o 

Clube “dedicam em cada aspe-
to da nossa atividade”. “Esta é a 
nossa forma de estar, conscien-
tes de que muito há ainda a fa-
zer em prol do ISC Sobreirense 
e do seu crescimento”.

O dirigente termina com 
“uma palavra e agradecimento 
especial” para todos aqueles 
que construíram a história do 
ISC Sobreirense desde o seu 1.º 
dia e ao longo destes 90 anos. “À 
memória dos nossos Fundado-
res e de todos aqueles que já 
nos deixaram, e para todos os 
Corpos Diretivos que ano após 
ano e de forma honrosa e apai-
xonada serviram o Sobreirense 
e ajudaram a escrevê-la”. 

 Atualmente, o clube conta 
cerca de 140 atletas de forma-
ção e a equipa sénior de fute-
bol que compete na 1ª Divisão 
Distrital. “Aos nossos Sócios e 
Simpatizantes, atletas e ex-
-atletas, treinadores da atuali-
dade e do passado, aos nossos 
parceiros fundamentais em 
todos os projetos, a todos os 
Sobreirenses, muito obrigado 
e vocês estão também de Para-
béns”, remata.

Sobreirense “Imperial” há 90 anos

António Orlando  | texto

ANIVERSÁRIO. A coletividade mais representativa da vila da Sobreira, o Imperial Sport 
Clube Sobreirense comemora neste mês o seu 90º Aniversário. Foi em novembro de 1930 
que um grupo de apaixonados pela terra fundou a popular coletividade eleitoral. 
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A recente inauguração 
do recinto que é utilizado 
pelo União Sport Clube de 
Baltar veio criar a necessi-
dade de clarificar determi-
nados aspetos. Brevemente 
será assinado um protocolo 

entre a Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal para 
que o espaço seja gerido pe-
los serviços municipais, ten-
do-se que estabelecer as 
responsabilidades que ca-
berão à Junta de Freguesia e 
à Câmara Municipal. Este 
protocolo é essencial para 
que se possa avançar para 
um protocolo que a Junta de 
Freguesia terá de estabele-
cer com o União Sport Clube 
de Baltar. Para a Junta de 
Freguesia de Baltar, o União 
Sport Clube de Baltar terá a 

primazia da escolha dos ho-
rários para as suas diversas 
equipas. Por outro lado o 
União de Baltar é detentor 
do  campo que fica situado 
no Lugar  da Igreja e onde a 
Junta de Freguesia e a Câ-
mara Municipal querem 
construir um espaço des-
portivo, que será gerido pelo 
União Sport Clube de Baltar 
e que também estará ao ser-
viço da população em geral.  
Como o clube ficou sem os 
rendimentos da sua sede no 
centro de Baltar, este novo 

    BALTAR

Novo campo sintético 
de Baltar será Municipal

FAUSTINO 
 SOUSA

espaço desportivo será geri-
do pelo clube, que poderá ti-
rar dividendos desportivos e 
económicos. No entanto 
existem questões que têm 
que ficar devidamente pro-

tocoladas de forma a que 
não existam equívocos.

Nesse sentido é necessá-
rio que depois do protocolo 
entre a Câmara de Paredes e 
a Junta de Freguesia de Bal-

tar, o clube e a junta  reúnam 
e colaborem no sentido em 
que todos fiquem com o sen-
timento que fizeram o me-
lhor para a Vila de Baltar e 
para os baltarenses.

Até ao fim do ano de 
2020, a rotunda da família 
vai ser requalificada.  A fa-
mília vai ser mantida no 
mesmo local, mas o lago 
vai desaparecer e dar lu-
gar a um outro enquadra-
mento mais de acordo 
com os tempos atuais  e 

menos dispendioso. Os 
motores do lago estão 
sempre a avariar e a ma-
nutenção do lago traz uma 
despesa  considerável, o 
que torna a manutenção 
da rotunda bastante dis-
pendiosa. De recordar 
que a rotunda foi inaugu-

rada em Dezembro de 
2001, no mesmo dia em 
que foi inaugurado o Lar-
go Pereira Inácio. O Presi-
dente da Junta era Antó-
nio Ribeiro, mais conheci-
do por José Pataco e esta 
foi a sua obra mais mar-
cante na Vila de Baltar.

O CAB BALTAR, organi-
zou no passado dia 18 de Ou-
tubro o seu primeiro torneio  
de Andebol "Baltar centro 
do Mundo'. Esta primeira 

edição foi ganha pela equipa 
da Sanjoanense que venceu 
o CAB por 21 - 20. Em tercei-
ro lugar classificou-se o Xico 
Andebol que venceu o Lusi-

tanos por 24 - 14. Apesar da 
pandemia, o evento decor-
reu com respeito pelas re-
gras e os objectivos foram 
plenamente conseguidos. 

O monte de S. Silvestre é 
uma elevação situada entre as 
Vilas e a Cidade de Baltar, 
Vandoma e Gandra.  As carac-
terísticas deste monte pro-
porcionavam condições favo-
ráveis de defesa daí que tenha 
sido habitado a tempos que 
remontam à Proto-história. 
Sinal desse povoamento é o 
Castro de S. Silvestre cuja mu-
ralha pode ser identificada "O 
Castro de S. Silvestre foi iden-
tificado e confirmado durante 
os trabalhos de prospecção do 
Gabinete de Arqueologia e 
Património. Situa-se a uma al-
titude máxima de 395 metros, 
caracteriza-se por uma confi-

guração cónica com boas con-
dições naturais de defesa e 
um horizonte visual de médio 
alcance. Foram recolhidos 
fragmentos de cerâmica à su-
perfície e foram detectados 
estruturas pétreas, provavel-
m e n t e  d e  c a r á c t e r 
defensivo."

Associado a este monte, 
crê-se que tenha existido uma 
capela a S. Silvestre. Compro-
vativo de tal são umas ruínas 
situadas num local sobrancei-
ro ao local da cache de geome-
tria quadrangular e ainda al-
gumas histórias sobre a vivên-
cia desta devoção. 

Diz-se que o local onde de-

via ser prestado culto ao San-
to não era consensual. uns 
achavam que o Santo devia 
estar nesta capela. Outros 
achavam que ela devia estar 
na capela da povoação. Estes 
últimos, por vezes, assaltavam 
a capela no monte para roubar 
a imagem do santo e traziam-
-no para a capela da aldeia. 
Mas na noite seguinte, os pri-
meiros, assaltavam a capela 
da aldeia e traziam o santo de 
volta à capela própria de S. Sil-
vestre no monte. Desta eleva-
ção, tem-se ainda uma boa 
vista em todo o redor destas 
povoações e em particular pa-
ra o Kartódromo de Baltar.

Obras na Rotunda  
da Família vão arrancar

I Torneio de Andebol 
"Baltar centro do Mundo”

BALTAR “ O CENTRO DO MUNDO”

A Capela do Monte  
S. Silvestre ainda é visível 

A execução de passeios, 

em Bitarães, Paredes, pros-

segue a bom ritmo. 

O Município de Paredes 

está a executar a constru-

ção de passeios, no âmbito 

do plano de mobilidade que 

a b r a n g e  t o d a s  a s 

freguesias. 

A empreitada que está a 

ser executada na Ex-EN 

106-2, em Bitarães, envol-

ve construir os passeios e 

drenagem de águas plu-

viais para a criação de me-

lhores condições de mobili-

d a d e  p a r a  t o d o s  o s 

cidadãos. 

Passadeira Junto 
à Quinta de Poveira
Iniciaram-se essas obras e, 

neste momento, estão paradas. 

Isso provoca o desvio dos peões 

para a estrada podendo provo-

car acidentes, pois o passeio es-

tá ocupado com o material que 

foi levantado.

Obras na 
antiga Escola Primária
Estas obras estão a avançar 

em bom ritmo o que vai favore-

cer os beneficiários que irão 

ocupar este espaço. Será uma 

mais valia para a freguesia.

Obras da Av. de S. Tomé
Obras de grande utilidade 

para quem vive naquela locali-

dade entre Bispo e Chãos. 

Além do benefício, também dá 

mais beleza a esta avenida e 

proporciona uma circulação 

d o s  p e õ e s  c o m  m a i s 

segurança.

Água e Saneamento
Era bom que a nossa au-

tarquia pensasse seriamente 

no saneamento e água nesta 

freguesia já que este pedido 

t e m  s i d o  l e m b r a d o 

insistentemente.

Coronavírus
A situação Pandémica que 

se vive nesta freguesia faz com 

que algumas pessoas tenham 

tido muito cuidado, usando 

máscaras e fazendo o distan-

ciamento que a DGS aconse-

lha. É de lamentar que também 

muitas outras pessoas não te-

nham esse cuidado e fiquem 

infetados. Nesta Freguesia já 

se registam vários casos.

Delegação Veteranos de
 Guerra do Vale do Sousa
Devido ao momento pandé-

mico e suas restrições esta De-

legação encontra-se encerrada 

temporariamente.

    BITARÃES

Construção de passeios 
em Bitarães, Paredes

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
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“A Junta de Freguesia 
de Rebordosa está, como 
sempre esteve, disponível 
para apoiar a população 
que direta e indiretamen-
te foi afetada, através de 
várias medidas: apoio ali-
m e n t a r,  r e a l i z a ç ã o  d e 
compras de bens essen-
ciais à população idosa e 
isolada, acompanhamento 
da população idosa e iso-
lada via telefone, apoio no 
realojamento de famílias 
infetadas, doação de equi-

pamento de proteção indi-
vidual a profissionais de 
saúde, da proteção civil, 
da ação social e das forças 
de segurança, e a oferta e 
entrega de máscaras a 
pessoas dos grupos de ris-
co.  Aproveito para refor-
çar o meu agradecimento 
aos profissionais de saú-
de, e garantir de que esta-
remos sempre do vosso 
lado e disponíveis para 
assegurar que exercem as 
vossas funções com segu-

rança e dignidade. Apelo a 
todos os Rebordosenses 
para que sejam um exem-
plo de civismo. O combate 
à transmissão do vírus re-
quer que toda a comuni-
dade adira às medidas re-
comendadas, e que cada 
um de nós seja um agente 
de saúde pública. Com a 
confiança de que em breve 
poderemos regressar à 
normalidade, e retomar as 
nossas tradições, desejo 
muita saúde para todos!”

Junta solidária com 
os fregueses emite comunicado:

“Há livros que são vidas, 
e há vidas que não cabem 
num livro.

Há palavras e imagens 
que nos ligam, pedaços que 
contamos e que reconhece-
mos como sendo um boca-
dinho de todos nós!

É sem dúvida, durante a 
vida que qualquer ser hu-
mano deve ser valorizado…

E, assim foi a história de 
um homem com uma vida 
tão cheia, que teve a opor-
tunidade de sentir o quanto 
era acarinhado, e o quanto 
gostavam dele...

Falar de Alberto Pereira 
Leite é difícil e ao mesmo 
tempo é fácil, porque o es-
sencial se resume a um ho-
mem bom, simples e amigo 
do seu amigo, um democra-
ta, bem-falante, também 
um poeta, e um pai de famí-
lia e um avô exemplar!

Dotado de uma sabedo-
ria e sensibilidade que só 
cabe àqueles que foram ca-
p a z e s  d e  s e  e n t r e g a r  
ao próximo de corpo e al-

-ma, como ele sempre o fez. 
Era capaz de enriquecer 

os que o rodeavam com as 
suas histórias de vida e com 
o seu sentimento de huma-
nismo. Todos passamos por 
esta vida, mas nem todos 
podemos dizer que o mun-
do graças a nós é melhor 
quando partimos, do que 
quando chegamos, e isso 
podemos dizer deste ser 
humano!

Deixou as suas marcas 
por onde passou,  sendo 
uma referência, era inter-
vencionista, quer a nível 
político, quer a nível social, 
e o seu grande objectivo 
sempre foi unir os homens, 
porque sabia que o espaço 
era de todos, e que cada um 
podia dar o seu contributo 
em prol do colectivo, e por 
isso motivava sempre os 
que o rodeavam.

Com este sentimento 
que transmitia ao próximo, 
e com a sua vontade de fa-
zer sempre mais e melhor, 
conseguiu reunir condições 
para grandes feitos, deixan-
do um currículo invejável. 

Sem enumerar tudo o 
que preencheu a sua vida, 
fica em destaque que na sua 
freguesia fundou e presidiu 
a Associação para o Desen-

volvimento de Cristelo, e 
como social-democrata, foi 
o criador do primeiro nú-
cleo do partido social de-
mocrata em Cristelo.

Também presidiu a em-
presa Agito – Formação e 
Serviços, Lda., e foi Presi-
dente da ASEP (Associação 
de Empresas de Paredes)

Era um líder por nature-
za, mas o exemplo vinha de 
si próprio, pois era o primei-
ro a não virar as costas à lu-
ta, e foi assim que em tem-
pos difíceis exerceu o cargo 
de responsabilidade no seu 
concelho, o de ser Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes.

Hoje, onde se encontra, 
estará em paz!

E quem o conheceu, pen-
sará que onde quer que es-
teja, já estará a criar algo 
para que o seu lugar de ago-
ra se torne melhor!

Família e amigos, estão 
hoje mais pobres, e carre-
gam a dor pela ausência fí-
sica, que deixará em cada 
novo dia saudade imensa…

Mas nos corações dos 
que o amaram, ele viverá 
para sempre, e as suas ex-
periencias e os seus ensina-
mentos ficaram para todo o 
sempre!”

    CRISTELO

A dor da perda 
- Alberto Pereira Leite

CARLA
NUNES

O Município de Pa-
redes prossegue com 
a empreitada de cons-
trução de passeios na 
Rua Doutor José Bra-
gança Tavares e  na 
R u a  D r.  J o s é  Le i t e 
Vasconcelos, em Pa-
redes.  A obra de cons-
trução de passeios vai 
beneficiar a mobilida-
de e a segurança dos 
munícipes nesta zona 
habitacional da cida-
de de Paredes.

    PAREDES

Construção de passeios

Foram colocados rails 
de proteção em várias 
vias da Cidade de Rebor-
dosa, tornando-as mais 
seguras, designadamen-
te, na Rua do Cemitério 
de Rebordosa e na Rua do 
Sacoto.

O alargamento e re-
qualificação da Rua Escola 
da Quintã do loteamento 
e arruamento da zona do 
Parque do Rio Ferreira em 

Rebordosa, pavimentação 
de ruas e construção de 
passeios, são outras em-

preitadas em curso na fre-
guesia da responsabilida-
de da junta e câmara.

    REBORDOSA

Rebordosa em obras

PAULO 
PINHEIRO
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U
ma triste surpresa! Sobretu-

do pela vitalidade que sem-

pre trouxe a Paredes e à 

Social-Democracia. 

O Dr. Pereira Leite partiu, uma hon-

rosa personalidade de Paredes, que 

sempre promoveu a liberdade de 

pensar, o serviço público e o desen-

volvimento de Paredes. 

No seu convívio, foi marcante a pre-

sença de um ancião venerável, bem-

-disposto, de carácter firme e impe-

rioso, com uns olhos, por detrás dos 

óculos, lucidíssimos e divertidos, que 

marcavam uma imensa experiência 

de vida. Era um contador de histórias 

fabuloso, apreciador da boa mesa, 

um desafiador à mudança, onde cer-

tamente as novas gerações vão en-

contrar inspiração para novos desa-

fios de coragem política, de patriotis-

mo democrático e de abertura ao 

mundo.

Alberto Augusto da Cunha Pereira 

Leite foi Presidente da Câmara Muni-

cipal de Paredes de 7 de junho 1973 a 

8 de julho de 1974, e assim assumiu 

uma transição democrática pacífica 

do concelho de Paredes durante o 

período da revolução do 25 de Abril. 

Da vida política, depois de 1974, 

cumpriu dois mandatos como verea-

dor da Câmara Municipal de Paredes 

e foi membro da Assembleia Munici-

pal de Paredes como líder da bancada 

municipal do PSD durante 12 anos. 

Em 2017 foi homenageado pela Câ-

mara Municipal, sendo-lhe entregue 

a Chave de Honra do Município de 

Paredes, a mais alta distinção munici-

pal, em Sessão Solene no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho.

Um social democrata inspirado em 

Francisco Sá Carneiro, representou o 

PSD de Paredes como candidato a 

deputado à Assembleia da Républica, 

foi membro do conselho de Jurisdi-

ção Nacional e membro da Comissão 

Política Distrital entre diversas res-

ponsabilidades no partido, por acre-

ditar que a democracia é um combate 

com compromisso constante com os 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Até sempre, Caríssimo Dr.  Pereira Leite!

mariocamilomota@gmail.com

E
mpresas europeias correm o 

risco de alimentar abusos ge-

neralizados de direitos huma-

nos ao vender tecnologias de vigilân-

cia digital para agências de segurança 

pública da China, revela uma nova in-

v e s t i g a ç ã o  d a  A m n i s t i a 

Internacional. 

A Amnistia Internacional descobriu 

que três empresas com sede em Fran-

ça, Suécia e Países Baixos venderam 

sistemas, por exemplo, de tecnologia 

de reconhecimento facial e câmaras, 

para os principais intervenientes do 

aparelho de vigilância em massa chi-

nês. Em alguns casos, os dispositivos 

exportados seguiam diretamente pa-

ra uso em programas indiscriminados 

de vigilância em massa, com o risco de 

serem utilizados contra uigures e ou-

tros grupos étnicos predominante-

mente muçulmanos em todo o país.

A maioria dos governos da UE, in-

cluindo a França e a Suécia, está a re-

sistir aos apelos para reforçar as re-

gras de exportação de forma a incluir 

salvaguardas robustas de direitos 

humanos na tecnologia de vigilância 

biométrica, uma área que as empre-

sas europeias dominam. A Alemanha, 

que ocupa a presidência da UE desde 

1 de julho, e os Países Baixos expres-

saram a necessidade de salvaguardas 

mais fortes no passado, mas até agora 

não conseguiram resolver a questão 

com êxito a nível da UE.

A indústria de vigilância biométrica 

China – Um parceiro perigos o!
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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

Ideias no ar

E
m 17 de outubro publiquei no 
FACEBOOK o seguinte:  

Alerta!
Os Cuidados de Saúde Primários estão 

em colapso. Os Centros de Saúde e parte 
das suas Unidades Funcionais (as USF´s) 
estão incapazes de dar resposta a necessi-
dades assistenciais normais e extraordiná-
rias. A manta é curta e rompe. Não quero 
ser alarmista ou mostrar uma qualquer 
agenda política oposicionista, antes o rela-
tar fatos e apontar soluções. 

São inúmeras as disfuncionalidades 
presentes no dia-a-dia das Unidades. A 
consulta presencial é limitada, não sendo 
possível muitas vezes priorizar a urgência 
em vez da rotina. O acesso a essa consulta 
enfrenta obstáculos que mesmo que justi-
ficados, não deixam de ser obstáculos. O 
acesso telefónico dos utentes e suas ne-
cessidades, por exemplo, colide com a res-
posta de atendimento por falta de recur-
sos humanos para o fazer e por problemas 
de limitação de linhas das centrais telefóni-
cas. Só vivenciando se pode compreender 
a dificuldade de atender utentes ao balcão 
e ao mesmo tempo, gerir expectativas e 
dar orientações a uma voz por telefone. 

Ao mesmo tempo, as equipas das Uni-
dades têm sido “dizimadas” por períodos 
de largos dias pela infecção COVID e pela 
suspeição de contatos. Onde havia 5 ele-
mentos administrativos para período de 
funcionamento de 12 horas passa a haver 
3 elementos, por exemplo. E a dinâmica da 
equipa é afetada como num derrube de 
castelo de cartas. Como resolver isto, sem 
prejuízo? 

Como organizar a equipa de enferma-
gem, igualmente limitada periodicamente, 
para cumprir o objetivo nacional da vacina-
ção da gripe? 

A assistência normal nesta época do 
ano é sobrecarregada por orientações, que 
não discuto aqui, de uma resposta “dife-
rente”, mais complexa, com os mesmos re-
cursos humanos. Os pedidos de receitas 
acumulam-se, a leitura dos e-mails é adia-
da, os relatórios para tudo e para nada vão 
para o cesto do “logo que possível”. Mas o 
dia seguinte é sempre mais penoso, mais 
exigente e portanto menos estimulante. 

Mas não estaremos todos necessitados 
de uma outra resposta, uma outra orienta-
ç ã o  s u p e r i o r ?  Ve j a m o s  a l g u m a s 
possibilidades:

-alargamento do horário do funciona-
mento das Unidades, com horário não 
presencial

- incorporação transitória e em certos 
períodos de elementos com estatuto de 
“auxiliares administrativos” ou “voluntá-
rios pagos” para funções de gestão de aces-
so e orientação. O mesmo se diga para ca-
rências de médicos ou enfermeiros. 

- possibilidade de prescrição médica no 
domicilio

- separação TOTAL da vigilância CO-
VID da atividade não relacionada com 
COVID. 

Mas a situação infelizmente evoluiu, a 
pandemia ganhou asas. Os hospitais por 
exemplo sobrecarregaram-se de casos, de 
internamentos e de internamentos graves 
a necessitar de cuidados intensivos. As 
transmissões comunitárias parecem pas-
sar sobretudo pelos núcleos familiares, o 
que torna o seu controlo cada vez mais difí-
cil, e aqui o papel da Saúde Comunitária 
(Saúde Publica e Medicina Geral e Fami-
liar) podia ser decisiva. 

Não desconheço o dramatismo das Ur-
gências, entupidas por casos a merecer 
cuidados altamente qualificados e uma 
atenção permanente. Mas a redução de 
casos por medidas de isolamento provoca-
ria necessariamente um menor número de 
casos graves. E não estou certo que o ex-
cesso de solicitações, na Saúde Pública e na 
Medicina Geral e Familiar, o tenha tornado 
possível. 

E antevejo uma orientação para os pró-
ximos tempos que passe por, digamos, 
“confinamento” da assistência das doenças 
crónicas não COVID. Considero uma solu-
ção fácil mas não conforme as necessida-
des, alertadas as consequências. Oxalá não 
tenha razão, e sejam apenas ideias ao ven-
to as que expus.
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Até sempre, Caríssimo Dr.  Pereira Leite!
valores, e a política uma nobre e im-

prescindível função pública. De si 

ouvi por diversas vezes e ainda bem 

recentemente, que a “dimensão polí-

tica é essencial à condição dos ho-

mens” ou que a “política existe para 

servir a pessoas e não para que os 

homens se sirvam da política”.

Depois de algumas pequenas memó-

rias partidárias da década de 90, tive 

oportunidade de privar e trabalhar 

com o Dr. Pereira Leite no período de 

renovação interno que o PSD Pare-

des teve em 2004/05 quando este 

evoluiu para um projeto de moderni-

zação geracional que permitiu pro-

gredir para 25 anos de grande desen-

volvimento económico, social e terri-

torial das freguesias do concelho. E 

considero que é com alguma proprie-

dade que posso afirmar que essa 

construção teve, também, a sua es-

tratégia, a sua astucia e o seu exem-

plo. Um exemplo de combate cons-

tante pela mudança, por aquilo em 

que acreditava, um exemplo de cora-

gem de dizer o que pensava e de fazer 

o que devia, ainda que fosse o único a 

dizê-lo e a fazê-lo, mesmo que fican-

do por uns tempos sozinho. Um 

exemplo de génio político, que alcan-

çava o que parecia impossível de al-

cançar e com uma jovialidade à fren-

te da sua geração.

Não posso deixar de recordar um pe-

dagogo de excelência e que pessoal-

mente me marcou no primeiro convi-

te que me fez para a política ativa, 

como candidato à Mesa da Assem-

bleia da JSD de Paredes do qual re-

sultou uma vitória contra o status 

quo e, mais tarde, pelas largas horas 

de preparação da candidatura da 

“Nova Dinâmica-Novo Rumo” do 

PSD Paredes, em 2013, que culminou 

com uma eleição para a Comissão Po-

lítica Distrital, mas que teve longas 

tardes e noites de desafio e de espe-

rança sob a sua batuta, em sua casa, 

em Cristelo.

Também, como leitor, tive oportuni-

dade de ler neste espaço de crónica 

as suas ideias e a sua veia associativa 

e cooperativista que tantos frutos 

deu a Paredes e à região do Vale do 

Sousa. E hoje, sou eu que escrevo com 

orgulho por ter participado nas suas 

vivências mas com profundo pesar 

pela sua partida…

Obrigado, pelo muito que nos deixou, 

Dr. Pereira Leite!

China – Um parceiro perigos o!
da Europa está fora de controlo. O 

anúncio de vendas para agências de se-

gurança chinesas e instituições de in-

vestigação que as apoiam é apenas a 

ponta do icebergue de uma indústria 

multimilionária que está a florescer, 

vendendo os seus produtos a quem vio-

la os direitos humanos, alertou Merel 

Koning, especialista em Políticas, Tec-

nologia e Direitos Humanos da Amnis-

tia Internacional.

Em toda a China, projetos de vigilância 

em massa como o “Skynet” e o “Sharp 

Eyes” estão a ser implementados para 

manter as pessoas sob constante ob-

servação. As agências de segurança 

pública da China são atores-chave no 

desenvolvimento destes mecanismos 

sem precedentes. A vigilância biomé-

trica é omnipresente na Região Autó-

noma Uigur de Xinjiang, no noroeste do 

país, onde cerca de um milhão de uigu-

res e membros de outros grupos étni-

cos foram arbitrariamente mantidos 

em cativeiro nos chamados “campos de 

reeducação.

A condenação dos governos da UE à 

repressão sistemática em Xinjiang soa 

vazia se continuarem a permitir que as 

empresas vendam a mesma tecnologia 

que possibilita esses abusos. O atual 

sistema de regulamentação de expor-

tação da UE apresenta falhas e tem de 

ser corrigido rapidamente.

Ferramentas de vigilância biométrica, 

incluindo software de reconhecimento 

facial, estão entre as tecnologias de vi-

gilância digital mais invasivas que per-

mitem aos governos identificar e ras-

trear indivíduos em espaços públicos 

ou isolá-los com base nas suas caracte-

rísticas fisiológicas ou comportamen-

tais. Estas tecnologias representam 

uma clara ameaça aos direitos à priva-

cidade, liberdade de reunião, expres-

são, religião e não-discriminação.

psilvaparedes@gmail.com

Uma luta difícil

N
o passado dia 31 de Outu-
bro, ficamos todos em 
suspenso a aguardar pe-

las medidas que o governo poderia 
tomar no combate à pandemia. As 
primeiras medidas anunciadas, no-
meadamente a medida de encerra-
mento dos cafés, bares e pastelarias 
às 22h00 e dos restaurantes às 23h00 
não causou surpresa, porque em Pa-
redes já tinham sido antecipadas pelo 
Município desde 22 de Outubro, ha-
vendo agora apenas a antecipação de 
encerrar a restauração às 22h30.

O dever de permanência no lugar, 
e a diminuição do número de pessoas 
nos chamados ajuntamentos socias 
eram já esperados.

A medida que ninguém contava e 
causou uma indignação geral, foi a 
proibição das feiras, felizmente o exe-
cutivo municipal foi rápido a contes-
tar essa decisão e a apontar a mesma 
como demasiado gravosa para o sec-
tor das feiras. Esta medida iria deixar 
os feirantes do Concelho sem poder 
trabalhar.

Para ajudar este setor que em Pare-
des tem um considerável número de 
empresários do ramo e que emprega 
muita gente do nosso concelho, a Câ-
mara Municipal de Paredes procedeu 
de imediato à isenção das taxas de ocu-
pação de terrado referentes ao último 
trimestre de 2020, e à devolução do 
valor que os feirantes já tinham dessa 
mesma taxa.

Felizmente, o Governo decidiu re-
verter esta sua posição e admitiu man-
ter as feiras e mercados em funciona-
mento, desde que fossem asseguradas 
todas as condições de segurança atual-
mente em vigor. Esta medida veio assim 

de encontro às pretensões do executi-
vo municipal, que prontamente e em 
articulação com os presidentes de junta 
das freguesias onde se realizam as fei-
ras, analisaram as possibilidades de re-
forço das medidas preventivas, já ante-
riormente em vigor de forma a reforçar 
as medidas de segurança que até agora 
vigoravam.

Por cá tivemos também uma outra 
notícia positiva, que foi a abertura do 
terceiro centro de diagnóstico de Co-
vid-19, uma parceria com o Hospital 
Privado de Paredes e os laboratórios 
Germano de Sousa. Este centro vai per-
mitir a realização de testes Covid-19, 
em Lordelo, no parque de estaciona-
mento do Pavilhão Rota dos Móveis.

A nova unidade de diagnóstico com 
capacidade para efetuar 150 testes diá-
rios, é o terceiro centro de testagem do 
concelho de Paredes, reforçando desta 
forma a capacidade de realização de 
testes do Hospital Particular de Pare-
des e do Centro de Saúde de Paredes, 
neste hospital são já realizados em mé-
dia 200 testes por dia e no Centro de 
Saúde de Paredes a média é de 80 tes-
tes diários.

Atendendo às necessidades da re-
gião, lembrando que estes 3 espaços 
servem toda a região do ACES Vale do 
Sousa Sul (Paredes, Penafiel e Castelo 
de Paiva) e de outros Municípios vizi-
nhos, estamos a analisar em conjunto 
com a autoridade de saúde e com os 
parceiros a possibilidade de aumen-
tar a capacidade de testagem. Existe a 
forte possibilidade de instalar novos 
centros, ou de reforçar os existentes.

A luta ao covid-19 como todos já 
percebemos vai ser lenta, não pode-
mos colocar em causa o desenvolvi-
mento económico e social. Mais do 
que implementar medidas, importa 
reforçar a responsabilidade pessoal 
que todos temos neste combate.

Estou certo que todos vamos con-
tribuir para rapidamente tirar Pare-
des da lista “negra” de concelhos 
Covid-19.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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PUB

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
PÃO DE AÇÚCAR

AUTOR:
AFONSO REIS CABRAL

Em Fevereiro de 2006, os Bom-

beiros Sapadores do Porto resgata-

ram do poço de um prédio abandona-

do um corpo com marcas de agres-

sões e nu da cintura para baixo. A 

vítima, que estava doente e se refu-

giara naquela cave, fora espancada ao 

longo de vários dias por um grupo de 

adolescentes, alguns dos quais ti-

nham apenas doze anos.

Rafa encontrara o local numa das 

suas habituais investidas às zonas su-

jas, e aquela espécie de barraca des-

pertou-lhe imediatamente o interes-

se. Depois, dividido entre a atracção e 

a repulsa, perguntou-se se deveria 

guardar o segredo só para si ou parti-

lhá-lo com os amigos. Mas que valor 

tem um tesouro que não pode ser 

mostrado?

Romance vertiginoso sobre um 

caso verídico que abalou o País, fasci-

nante incursão nas vidas de uma víti-

ma e dos seus agressores, Pão de Açú-

car é uma combinação magistral de 

factos e ficção, com personagens 

reais e imaginárias meticulosamente 

desenhadas, que vem confirmar o ta-

lento e a maturidade literária de 

Afonso Reis Cabral.

O 
mais importante 
prémio literário 
de língua portu-

guesa consagrou, Vítor Ma-
nuel Aguiar e Silva, o autor 
d e  Te o r i a  d a  L i t e ra t u ra 
(1967) e uma das mais pres-
tigiadas figuras dos estudos 
literários portugueses. É o 
terceiro ensaísta distingui-
do, depois de Eduardo Lou-
renço e António Cândido. O 
prémio tem o valor de cem 
mil euros.

Em comunicado enviado 
pelo ministério da Cultura, o 
júri explica a escolha de Vítor 
Aguiar e Silva com a “impor-
tância transversal” da “obra 
ensaística” do autor.

Entre o júri estiveram no-
mes como o escritor gui-
neense Tony Tcheka e os pro-
fessores universitários Clara 
Rowland, Carlos Mendes 
Sousa, António Cícero, An-
tónio Hohlfeldt e Nataniel 
Ngomane, de Portugal, Bra-
sil e Moçambique.

“A atribuição do Prémio 
Camões a Vítor Aguiar e Sil-
va reconhece a importância 
transversal da sua obra en-
saística, e o seu papel ativo 
relativamente às questões 
da política da língua portu-
guesa e ao cânone das litera-

turas de língua portuguesa”, 
diz o comunicado, acrescen-
tando que “no âmbito da teo-
ria literária, a sua obra recon-
figurou a fisionomia dos es-
tudos literários em todos os 
países de língua portuguesa. 
Objeto de sucessivas refor-
mulações, a Teoria da Litera-
t u ra  c o n s t i t u i - s e  c o m o 
exemplo emblemático de um 
pensamento sistematizador 
que continuamente se revi-
sita. Releve-se igualmente o 
importante contributo dos 
s e u s  e s t u d o s  s o b r e 
Camões”.

A ministra da Cultura quis 
ainda realçar as “qualidades 
intelectuais e académicas” 
do vencedor do prémio e 
aproveitou para sublinhar o 

“perfil humanista com que 
marcou gerações de alunos e 
leitores”.

Este ano, Vítor Aguiar da 
Silva publicou um volume 
com o nome “Colheita de In-
verno – Ensaios de teoria e 
crítica literárias”, mas, por 
ser dono de uma vasta biblio-
grafia, há ainda a destacar 
uma das sua obras mais im-
portantes: “Teoria da litera-
tura” (1967). É também au-
tor de obras como “Manei-
rismo e barroco na poesia 
lírica portuguesa” (1971), 
“Crítica de Livros: teoria lite-
rária” (1977), “Camões: labi-
rintos e fascínios” (1994), 
“Jorge de Sena e Camões: 
trinta anos de amor e melan-
colia” (2009) e “As humani-
dades, os estudos culturais, o 
ensino da literatura e a políti-
ca da língua portuguesa”, en-
tre outros.

O Prémio Camões, que 
vai já na sua 32.ª edição, tem 
como objetivo distinguir um 
autor "cuja obra contribua 
para a projeção e reconheci-
mento do património literá-
rio e cultural da língua co-
mum" foi atribuído pela pri-
m e i r a  v e z  e m  1 9 8 9  a o 
escritor Miguel Torga. No 
ano passado, o vencedor foi 
Chico Buarque, escritor de 
“Leite Derramado” e “Buda-
peste”, entre outros.

Prémio Camões  
atribuído a  
Vítor Aguiar e Silva

António Orlando  | texto

RECONHECIMENTO. Vítor Manuel Aguiar e Silva, autor de 
uma Teoria de Literatura (1967) estudada por sucessivas ge-
rações de universitários e de um conjunto de decisivos en-
saios camonianos, é Prémio Camões de 2020. 

Louise Glück  
- Prémio Nobel da 
Literatura de 2020

Prémio Literário 
António Mendes 
Moreira vai  
para Coimbra

Louise Glück é a 16.ª mulher a ser ga-
lardoada com o Prémio Nobel da Litera-
tura. A escritora é a terceira norte-ameri-
cana a receber o prémio e a primeira poe-
tisa dos Estados Unidos da América a ser 
laureada. Considerada uma das mais im-
portantes poetas norte-americanas, a 
importância da sua obra tem sido igual-
mente assinalada fora do seu país natal.

Em Portugal, nenhum dos seus livros 
se encontra traduzido, aguardando-se 
para breve a publicação de edições em 
português.

A Vereadora da Cultura na câmara 
municipal de Paredes, Beatriz Meireles 
anunciou no dia 31 de outubro, os vence-
dores da segunda edição do Prémio Lite-
rário António Mendes Moreira com a te-
mática de 2020 “O Fado”.

1º Prémio no valor de 250 euros foi pa-
ra “Este dia em que conheci Amália” de 
António Miguel Marques Ferreira, autor 
de Coimbra.  O Júri entendeu não atribuir 
o 2º e 3º prémio, no entanto, destacou 
com uma Menção Honrosa ao trabalho 
“No depósito do esquecimento”, de Sílvio 
Manuel Costa e Silva, de Lordelo.  Os pre-
miados terão os textos editados na revis-
ta cultural do Município.
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Ambos serviram Paredes, 
ambos faleceram no mesmo dia

Joaquim Alves Faria, ex-Presi-
dente da Assembleia Geral do USC 
Paredes faleceu, no dia 30 de no-
vembro, aos 88 anos de idade, nota-
bilizado pela sua dedicação ao 
União Sport Clube de Paredes, quer 
c o m o  d i r i g e n t e ,  q u e r  c o m o 
benemérito. 

Em nota de pesar, Pedro Silva, 
atual presidente do USC Paredes, 
fala em perda de “um homem raro, 
o mais grande”. A sua obra, recorda 
Pedro Silva, “é conhecida, mas tudo 
faremos para que jamais seja es-
quecida,  e que se perpetue no 
tempo”.

O antigo dirigente foi uma das 
vozes no célebre processo das La-
ranjeiras/Shopping.

Joaquim Alves Faria, além de ter 
sido presidente da AG do USC Pare-
des, destacou-se no mundo empre-
sarial como fundador da cooperati-

va de habitação económica (Norte-
coope) e por ter criado a Litocartão 
– Cartão Canelado, LDA., empresa 
com sede no Parque Empresarial de 
Baltar/Parada

Foi agraciado pela Câmara Muni-
cipal de Paredes em 2019 com a 
Medalha de Ouro do Município “pe-
lo mérito de contribuir para o lança-
mento do cooperativismo habita-
cional e equipamentos de solidarie-
dade social e de honrar a cidadania 
ativa que faz dele ilustre represen-
tante dos valores da atividade cívi-
c a  e  p o l í t i c a  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes”.

Joaquim Alves faria notabilizou-
-se também no apoio à infância.

No domínio da cidadania reve-
lou-se um paredense com voz ativa 
na luta pela liberdade e pela demo-
cracia, antes e depois da “revolução 
de abril de 1974”.

Alberto Augusto da Cunha Pereira Lei-
te, ex-presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, morreu no dia 30 de outubro de 
2020. A notícia da morte do “ilustre” Pare-
dense foi tornada pública pela ASEP- As-
sociação de Empresas de Paredes, institui-
ção que criou para ajudar os empresários 
após a falência da Associação Empresarial 
de Paredes. O funeral realizou-se no dia 
seguinte, a 31 de outubro, a partir da Igreja 
de Cristelo, em cerimónia reservada ape-
nas aos familiares devido à pandemia de 
covid-19. O corpo foi sepultado no cemi-
tério daquela freguesia em jazigo de famí-
lia. Alberto Pereira Leite, 78 anos, ocupou 
o cargo de presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes de 7 de junho 1973 a 22 de 
julho de 1974. Foi eleito para o cargo de 
vereador da Câmara Municipal de Pare-
des, em 1972, e posteriormente indigita-
do, pelo Governador Civil do Porto, presi-
dente da Câmara. Da vida política, depois 
do 25 de abril de 1974, destaca-se ainda a 

presidência do conselho municipal de Pa-
redes. Cumpriu dois mandatos como ve-
reador e foi membro da Assembleia Muni-
cipal de Paredes durante 12 anos.

Profissionalmente, e ao longo de 25 
anos, Pereira Leite foi secretário-geral da 
Associação Empresarial de Penafiel 
(AEP). À data liderou a forte oposição da 
AEP à instalação de grandes superfícies no 
concelho vizinho. Em Paredes foi estrate-
ga do PSD e cronista de O Progresso de 
Paredes. Alberto Pereira Leite, presidiu à 
empresa Ágito – Formação e Serviços, 
Lda. e fundou, ainda, várias associações, 
no âmbito da agricultura e comércio. O 
último cargo que ocupou foi a presidência 
da ASEP. Em Paredes, a 27 de janeiro de 
2017, Pereira Leite foi homenageado, pela 
Câmara Municipal, sendo-lhe entregue a 
Chave de Honra do Município que o viu 
nascer. Em última homenagem, após ser 
conhecida a sua morte, o Município dedi-
cou-lhe dois dias de luto.

Alberto Augusto da Cunha Pereira Leite  //  1942-2020 Joaquim Alves Faria  //  1922-2020
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FALECEU

ALBERTO AUGUSTO 
DA CUNHA PEREIRA LEITE
Faleceu no dia 30 de outubro com 78 anos. Era 
natural de Salto Ildefonso-Porto e residente na 

Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, nº. 3, Cristelo, Pare-
des.Era casado com Maria Isabel Graça Moura Pereira Leite.
 

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

ALBINO DE JESUS SOARES
Faleceu no dia 23 de outubro com 69 anos.  
Era natural de Rio Tinto-Gondomar e residente 
na Rua Dr. José Correia Pacheco, nº. 44,  
4º Paredes. Era casado com Maria Fernanda 

Moreira Pinto.
 

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

ANTÓNIO FERNANDO 
BARBOSA COELHO
Faleceu no dia 22 de outubro com 71 anos. 
Era natural de Tuias-Marco de Canavezes e 

residente na Rua Fonte Sagrada, nº. 30, Paredes. Era viúvo de 
Maria de Lurdes Alves Coelho.
 

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

AGOSTINHO 
DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 29 de outubro com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua S. Saturnino, nº, 251 Lordelo, Paredes. Era casado  
com Carolina Ferreira Barbosa.

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

JOAQUIM NETO
Faleceu no dia 30 de outubro com 85 anos. 
Era natural de Penafiel e residente na Rua de 
Passos, nº. 460, Besteiros, Paredes. Era casado 
com Maria de Sousa Coelho da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 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, quinta-feira, dia 5 de novembro, às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Besteiros, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA COELHO
Faleceu no dia 31 de outubro com 73 anos.  
Era natural de Castelo de Paiva e residente  
na Rua da Igreja Velha, nº. 71, 3º dto, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição 

de Silva Moreira Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia,será celebrada, quinta-feira, dia 5 de novembro, às 19 horas 
na Igreja Matriz de 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

PAREDES

FALECEU

CASIMIRO ANTÓNIO  
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 29 de outubro com 72 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  
na Rua Dr. Adriano Magalhães, nº. 158, r/c, 

Cristelo, Paredes. Era divorciado.

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, quinta-feira, dia 5 de novembro, às 20:30 horas 
na Igreja Paroquial, Cristelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOAQUIM NOGUEIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 27 de outubro com 87 anos. 
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. da Devesas,nº, 82, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta Ferreira Soares de Faria.

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

BESTEIROS /PAREDES

FALECEU

MANUEL BARBOSA  
DA CUNHA
Faleceu no dia 21 de outubro com 82 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua da Quintâ, nº. 344, Besteiros, Paredes. Era viúvo de 
Maria Emília Moreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

BESTEIROS/PAREDES
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FALECEU

LUCÍLIA MARIA  
FERREIRA DIAS
Faleceu no dia 26 de outubro com 50 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente na 

Rua Central de Mouriz, nº. 726, Mouriz, Paredes. Era solteira
 

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

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

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM ALVES FARIA
Faleceu no dia 30 de outubro com 88 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua Almeida Garrett,  
nº. 36,  Paredes. Era casado com Ana Maria 

Rosa dos Santos Malta.

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
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

PAREDES

FALECEU

MANUEL FERREIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 22 de outubro com 88 anos. 
Era natural de Meixomil-Paços de Ferreira e 

residente na Rua da Vila,nº, 422 Lordelo, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição Moreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
NUNES COELHO
Faleceu no dia 3 de novembro com 76 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes e residente 
na Rua Dr.Adriano Magalhães nº. 72, Cristelo, 

Paredes. Era viúva de Albino da Silva Mendes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 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, terça-feira, dia 10 de novembro, às 20:30 horas na 
Igreja Paroquial de Cristelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 22 de outubro com 85 anos. Era 
natural de Rebordosa-Paredes e residente na 

Calçada da Corujeira, nº. 50, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
António José da Silva Oliveira.

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 RITA 
ALMEIDA SEABRA
Faleceu no dia 3 de novembro com 84 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Av. Central de Reiros, nº. 702, Vandoma, Paredes. Era viúva 
de Valdemar Pinto Leal.
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, quarta-feira, dia 11 de novembro, às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA
Faleceu no dia 2 de novembro com 97 anos.  

Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. do Cantador, nº. 27, Vilela, Paredes. 

Era viúvo de Maria Leonor Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, e demais família vêm  por este meio, extre-

mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 

à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 

endereçadas aquando do falecimento e do funeral.     Partici-

pam também que a missa de 7º dia será celebrada domingo dia 

8 de novembros pelas 10:15 horas na Capela de S. José, Vilela, 

Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 

participem nestes atos religiosos,

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. - ( Gerência de José Paulo Couto ) - Rua de Santo Este-

vão, nº 97 Vilela - Paredes) - Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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