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EDITORIAL/OPINIÃO

Com a mudança de regime 

em Portugal em 1910, e a seguir 

à Iª Guerra Mundial (1914 a 

1918), houve uma tremenda 

crise social, que atingiu o em-

prego em larga escala. Entrar no 

mercado de trabalho era difícil e 

muito menos naquele de que 

mais se gostava. Num tempo de 

dificuldades, mudar era a vonta-

de permanente no espírito de 

cada um. Hoje vou prestar tribu-

to a um brilhante e carismático 

carteiro de Paredes. José Agos-

tinho Loureiro, normalmente 

conhecido por Sr. Zé Agostinho 

Carteiro, nasceu em Castelões 

de Cepeda, em 1924, filho de 

Joaquim Loureiro (Ferroviário 

da CP) e de Maria Ramos. Desde 

criança era notado por ser tra-

quina e astuto nas brincadeiras, 

com partidas aos amigos. Con-

tava-lhes histórias, por si inven-

tadas, que o faziam o maior en-

tre todos. Já em adulto, era exí-

mio nas histórias. Terminada a 

instrução primária, como não 

tinha alternativa, foi aprender 

as artes de barbeiro e de sapa-

teiro. Nenhuma delas lhe servia, 

mas tinha que lutar e assim se 

manteve como profissional, no 

lugar da Ponte das Candeias, 

j u n t o  à  C a s a  d o 

Gaiato, em Paço de 

Sousa. Aos vinte 

anos casou com D. 

Cecília Meireles, 

com quem teve seis 

filhos: Joaquim Lou-

reiro; António Lou-

reiro; Agostinho 

Loureiro; José Loureiro; João 

Loureiro e Maria Alice Loureiro. 

Em 1957, recebeu uma bicicleta 

de prenda, oferecida pelo Sr. Pa-

dre Américo, pelo trabalho de 

ajuda nos cuidados aos gaiatos, 

mas também o emprego que so-

nhava, que era ser carteiro. As-

sim mudou sua vida. 

Usando a bicicleta, 

fazia entrega do cor-

reio porta a porta, 

com muita vaidade, 

tendo sempre uma 

palavra de saudação 

aos destinatários. 

Mas ainda faltava 

um avanço no seu serviço e veio 

a ser ser motorista dos CTT, fa-

zendo o levantamento do cor-

reio nas caixas públicas de 

Aguiar de Sousa, Cete, Paços de 

Sousa e Paredes, mas não des-

curando o seu giro de carteiro 

porta a porta. Como era todo 

solícito e prestável, muitas pes-

soas de idade lhe pediam ajuda 

para resolver problemas pes-

soais na Vila de Paredes, e ele 

colaborava sempre com cari-

nho. Tive o prazer de dialogar 

com ele e de lhe manifestar 

apreço pelas suas qualidades 

pessoais e profissionais. Admi-

rava-o pela sua entrega às cau-

sas da sua terra, como Presiden-

te e dinamizador do Rancho 

Regional de Paredes; na colabo-

ração com peditórios de rua a 

favor dos Bombeiros; no serviço 

religioso, transportando a Cruz 

no Domingo de Páscoa de porta 

em porta, sempre sorridente, 

com felicidade de bem servir. Na 

hora da distribuição do correio 

para os carteiros, gostava de 

ajudar os distribuidores fixos 

nessa tarefa, para apressar a saí-

da do correio para as Fregue-

sias. Era um carteiro pontual. No 

tempo da guerra do Ultramar, as 

pessoas esperavam à porta pelo 

carteiro Zé Agostinho para re-

ceberem notícias dos seus mili-

tares em África. Faleceu em 

2008, deixando saudades e uma 

bela história de homem prestá-

vel e amigo. Descanse em paz, 

no lugar Santo.

José Agostinho Loureiro (Carteiro)

P
ois é, já são cinco anos, 

um pouco mais até, que 

escrevo ininterrupta-

mente e quinzenalmente esta pe-

quena coluna editorial e até agora 

nada me fez parar!

Nada? Ninguém? Não é verdade 

…esse minúsculo e ridículo vírus 

vindo lá dos lados do oriente, parou-

-me na edição passada, como parou 

milhares de portugueses e milhões 

de pessoas pelo Mundo fora!

Quero acreditar que o caro lei-

tor notou a minha ausência e ansio-

samente desejou a minha recupera-

ção, quanto mais não fosse, para 

compartilhar convosco a minha ex-

periência covidica da qual possa re-

tirar ensinamentos úteis se tiverem 

a infelicidade de ele também vos 

afetar. 

Para corresponder a tais expec-

tativas assim o farei, cronicalizando 

os meus tempos de sofrimento nas 

mãos do bicho.

Quanto ao contágio. Penso que 

tive sempre comportamentos res-

ponsáveis, usando máscara sempre 

que era exigível, evitando aglome-

rações e ajuntamentos não tendo 

em qualquer momento facilitado. 

Infectei-me na mesma!

É esta uma mensagem a dizer 

que não vale a pena ter cuidados? 

Pelo contrário, se de algo me arre-

pendo é não ter tido o dobro do cui-

dado. E agora, que dizem que estou 

imunizado, pelo menos por algum 

tempo, ainda mais cuidados tenho, 

quer porque não há certezas quan-

to às reinfecções quer porque não 

quero ser veículo transportador do 

vírus. Quanto ao disgnóstico de Co-

vid positivo. No dia 25 de outubro 

comecei a sentir-me maldisposto, 

com dores no corpo e na cabeça e 

mal consegui dormir, para além de 

ter alguma tosse. Nos tempos que 

correm não hesitei em telefonar 

para a linha 808242424 e num 

atendimento célere e eficaz manda-

ram-me fazer um teste de despista-

gem enviando-me para o telemóvel 

os códigos para o efeito num proce-

dimento que decorreu de forma 

simples e rápida, tal qual deve acon-

tecer. A marcação do teste, porém, 

não foi fácil, pois quer telefonica-

mente, quer pela aplicação no tele-

móvel, quer por tentativa de marca-

ção on-line, o contacto com labora-

tórios e pontos de recolha e análise 

revelaram-se impossíveis.

Salvou-me o cuidado e atenção 

de uma querida amiga, a quem fica-

rei sempre agradecido, que me con-

seguiu marcação num drive-in de 

testagem perto de nós, que, ao con-

trário da dificuldade de marcação, 

estava bem abaixo da sua capacida-

de de funcionamento de recolha de 

amostras, o que me leva a pensar na 

existência de alguma inoperância 

na gestão desta crise onde a testa-

gem tem uma importância funda-

mental. O teste foi feito de forma e 

muito simpática e descontraída (a 

enfermeira enfrentando as minhas 

narinas, disse que preferia dar duas 

de cada vez, se eu não me importas-

se, fosse o que fosse que tal signifi-

cava, ora como eu estava por tudo, 

dei-me ao manifesto…), após isso 

recolhi-me a casa onde com ansie-

dade esperei pelo resultado, com 

um misto de esperança e de fatali-

dade quanto ao resultado do teste.

Positivo. Era de esperar e a pri-

meira sensação até foi de alívio … 

Não sabia o que me esperava.

Preparei-me psicologicamente 

para o isolamento que me aguarda-

va e pragmaticamente para os aspe-

tos práticos que o confinamento 

reveste para quem o tem de cum-

prir. Avisei os meus mais próximos 

para a necessidade do seu próprio 

confinamento para quebrar even-

tuais cadeias de contágio, e tivemos 

de fechar o escritório, e, fundamen-

tal, garanti a minha sobrevivência 

pedindo que me trouxessem manti-

mentos para os dias maus que ha-

viam de vir, e a quem pedi que me 

trouxesse o básico, houve por bem 

apaparicar-me trazendo-me mais 

do que necessitava, pelo que tenho 

de ficar agradecido ao meus filhos 

Gonçalo e Vasco e, às minhas ami-

gas Helena e Professora Nazaré de 

me não terem deixado morrer à 

fome.

Infelizmente, tive uma falta de 

apetite que não me permitiu sabo-

rear o bom que as doenças têm, que 

é o de sermos mimados, e que com-

pensa a parte que mais custa a pas-

sar: O mal estar geral, a falta de so-

no, as dores permanentes, uma in-

disposição física que não nos 

permite passar bem o tempo. E 

quanto o tempo custa a passar!

Do Centro de Saúde fizeram-

-me um acompanhamento telefóni-

co diário, monitorizando o meu es-

tado geral, capacidade respiratória 

e  temperatura,  fazendo-me 

recomendações:

Para a temperatura, Ben-u-ron. 

Para a diarreia, Ultravur25. E, em 

geral, a ingestão de muitos líquidos, 

sobretudo água. E posso dizer que a 

humidificação da boca foi do que 

mais alívio me trouxe.

Também me recomendaram ir 

às urgências …O que eu recusei por 

pensar em quem me levaria no esta-

do em que me encontrava, corren-

do o risco de o contagiar? Sendo que 

o estado de fraqueza em que estava 

não me permitiria ir sozinho, e, se 

permitisse, nem sei onde deixaria o 

carro estacionado … Ainda bem que 

tal não foi vital para mim por não ter 

tido grandes problemas respirató-

rios, pois ter-me-ia atrapalhado.

Por isso com oscilações amplas 

de temperatura (dos 36 aos 39 

graus em poucas horas), dores de 

corpo e cabeça, diarreia e alucina-

ções mentais (a parte psicológica 

com isolamento e noites mal dormi-

das é a mais difícil de aguentar) lá 

sobrevivi. Quanto à cura… foi a par-

te que mais me desconsolou, por-

que o Governo Português me apli-

cou, na mais profunda burocracia 

que conheço, o método do calendá-

rio. Como ao fim de 10 dias conti-

nuava a respirar mais ou menos 

bem, a tosse era pouca, e a tempera-

tura normal, ditaram-me curado e 

foi-me dada alta. Sim, caros leitores, 

sem qualquer segundo teste, sem 

ser auscultado, sem ser visto por 

ninguém, nada.

Claro que todas as pessoas a 

quem o disse continuaram a pensar 

que tinha lepra e continuaram a ter 

medo que eu as contagiasse. Imagi-

no só se tivesse um emprego normal 

e me tivesse de apresentar ao traba-

lho junto dos meus colegas de em-

prego… Ou, como o caso de pessoas 

que estão deslocadas em outras ci-

dades por razões profissionais e 

têm quartos alugados e sofreram a 

recusa dos seus hospedeiros apesar 

de estarem “aptos” para trambalhar. 

Eu nessa 5ª feira, 5 de novembro de 

2020, apesar de libertado, senti-me 

tão preso como 26 anos antes, e ter-

-me sido dado alta não me deu qual-

quer alívio, porque efetivamente 

não me sentia curado, sentindo-me 

fraco e impreparado para enfrentar 

o Mundo.

Deste modo deixei-me estar em 

casa até à segunda feira seguinte 

concedendo-me o prazo de resta-

belecimento e recuperação que o 

Governo não concedeu a mim, e, 

provavelmente, a mil e um outros 

casos de covid positivo alegada-

mente recuperados por esse país 

fora. Está tudo bem agora? Sem dú-

vida que estou melhor, e do covid 

estou curado, embora sem segundo 

teste negativo que me daria um 

conforto psicológico muito maior, 

mas sinto a estranha sensação e 

apreensão de que dentro da máqui-

na que é o meu corpo não ficou tudo 

a funcionar em pleno …

E há a sensação, que outros 

covídicos positivos já partilharam 

comigo, de haver efeitos secundá-

rios e sequelas permanentes: Que 

ficam a ouvir mal, que sentem os 

pulmões enfraquecidos, que se 

sentem cansados e qualquer es-

forço físico os esgota… 

Em resumo, concedendo que 

pode haver outras experiências 

menos agressivas e mais felizes 

(assim como as há piores que a mi-

nha) aqui fica o meu testemunho 

de uma experiência dolorosa, que 

não desejo de forma alguma repe-

tir e, sobretudo, que não reco-

mendo a ninguém.

Haja um aspeto positivo: A fal-

ta de apetite levou-me a um ema-

grecimento de 6 kgs…

Saíram-me do corpo como se 

costuma dizer, assim como se cos-

tuma dizer que a elegância tem 

um preço. Sinceramente, acho 

que este preço foi caro de mais.

Por isso caro leitor, se ainda 

não teve Covid, permita-me o 

conselho: Proteja-se da ponta dos 

pés à ponta dos cabelos. Vale a pe-

na. Temos de resistir até que que 

haja vacina para todos.

Até lá recomendo ( https://

www.youtube.com/watch?v=Lu-

8xsGIE_h0) a música de interven-

ção “Maré Alta” de Sérgio Godi-

nho, cantada contra o nosso inimi-

go comum, o Covid:

Aprende a nadar, companheiro

Que a maré se vai levantar

Que a liberdade  

está a passar por aqui

EDITORIAL

A COVID JÁ PASSOU POR AQUI!

Por
VASCO  
RIBEIRO
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O
s últimos dias fo-
ram de azáfama, 
“tivemos que re-

forçar a iluminação elétrica do 
relvado e instalação de plata-
formas para permitir a trans-
missão desportiva do jogo. O 
relvado nos últimos 15 dias foi 
poupado. A nossa equipa trei-
nou no sintético”, revela Pedro 
Silva, presidente do USC 
Paredes. 

O responsável máximo dos 
azuis e brancos de Paredes, fa-
la em “espírito de grande felici-
dade”, não obstante o jogo de-
correr à porta fechada por 
causa da Pandemia. 

Nesta quinta-feira, já de-
pois do fecho desta edição de 
O Progresso de Paredes, a Fe-
deração Portuguesa de Fute-
bol (FPF) terá realizado última 
vistoria para a avaliação final 
das condições do recinto 
desportivo. 

Outra das melhorias da Ci-
dade Desportiva de Paredes 
em avaliação prende-se com 
os balneários. Os dois plantéis, 
do USCP e do SLB, que vão es-
tar frente a frente vão estrear 
os novos vestiários que a au-
tarquia de Paredes acabou, 
esta semana, de construir. Até 
aqui os atletas tinham de usar 
os balneários improvisados em 
contentores. “Receber em 
nossa casa o SLB deve-se em 
grande parte ao esforço que a 
câmara de Paredes está a fazer 
para realizarmos o jogo com 
dignidade. É uma situação que 
nos enche de orgulho”, subli-
nha Pedro Silva.  O orçamento 
anual do União de Paredes 

ronda os 170 mil euros e é dos 
"mais baixos do Campeonato 
de Portugal". 

“Era importantíssimo ter 
aqui os nossos adeptos e tam-
bém muitos adeptos do Benfi-
ca tendo em consideração que 
a Casa do Benfica de Paredes é 
das maiores do país. Não os po-

demos ter, mas tenho a certeza 
que os paredenses vão estar, 
em casa, a torcer pelo União”, 
acredita. 

Regra geral os “três gran-
des” quando defrontam equi-
pas de escalões amadores e 
semi-profissionais, abdicam da 
receita dos jogos da Taça. Nes-

te caso, a receita do Paredes- 
Benfica é apenas da transmis-
são televisiva. “Ainda não fala-
mos [com a direção da Benfica 
SAD] sobre assunto. Iremos 
fazê-lo na sexta-feira” refere o 
dirigente paredense esperan-
çoso numa “ajuda” das águias.  

O União de Paredes, atual 

nono classificado na série C do 
Campeonato de Portugal, e o 
Benfica já se defrontaram uma 
vez na Taça de Portugal, há 35 
anos, em 1985, na altura para 
os quartos-de-final, num jogo 
que os "encarnados” venceram 
por 3-0, com tentos de Manni-
che, Wando e Nené. Na oca-
sião o jogo realizou-se em Pe-
nafiel por falta de condições do 
“velho” laranjeiras”

Sobre o jogo deste sábado, 
Pedro Silva não arrisca qual-

quer prognóstico.  “A minha 
preocupação era termos con-
dições dignas para que o jogo 
se realizasse em nossa casa. 
Quanto ao resto, sabemos que 
a tarefa é difícil, não impossí-
vel. A Taça tem esse aliciante, 
mas sabemos que são duas 
realidades incomparáveis. O 
que eu anseio é que a equipa do 
USCP esteja ao seu melhor ní-
vel, e honre o símbolo, algo que 
nos encherá de orgulho”, 
acrescenta.

“É um espírito de grande felicidade”, confessa 
Pedro Silva, presidente do USC Paredes 
FUTEBOL. Se nada de extraordinário acontecer até às 21.15 horas de amanhã, sábado, a Cidade Desportiva de Paredes está 
pronta para receber o SL Benfica. Os encarnados vão discutir com o USC Paredes a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. 

António Orlando  | texto

Benfica deve poupar craques 
Jorge Jesus, treinador do 

Benfica preparou o jogo com 
o USC Paredes, sem grande 
parte dos titulares às suas or-
dens. O treinador português, 
de 66 anos, ao longo de 10 
dias não pôde contar com um 
total de nove jogadores, fac-

to que deverá abrir a porta à 
utilização de nomes menos 
utilizados na presente tem-
porada, diante de um adver-
sário que atua no Campeona-
to de Portugal, o terceiro es-
calão nacional. É o caso de 
Helton Leite, guardião brasi-

leiro contratado ao Boavista. 
O camisola 77, de 30 anos, 
tem sido suplente não-utili-
zado em grande parte dos 
encontros e aponta agora à 
estreia oficial de águia ao pei-
to. O mesmo caso ocorre com 
Jean-Clair Todibo. O defesa 

francês emprestado pelo 
Barcelona tem estado limita-
do por uma tendinopatia e 
deverá ter agora a possibili-
dade de mostrar serviço no 
centro da defesa.

Outras opções que têm 
tido poucos minutos como 

Chiquinho, Pedrinho ou 
Cervi podem mostrar a valia 
diante do Paredes.

Recorde-se que se en-
contraram em compromis-
sos internacionais das res-
petivas seleções Darwin 
Núñez (Uruguai), Nicolás 

O t a m e n d i  ( A r g e n t i n a ) , 
Everton (Barcelona), Luca 
Waldschmidt (Alemanha), 
Haris Seferovic (Suíça), 
Gonçalo Ramos (Portugal 
Sub-21), Vlachodimos (Gré-
cia), Jan Vertonghen (Bélgi-
ca) e Taarabt (Marrocos).

PAREDES OU BENFICA, O DILEMA 
Miguel Couto, é o presidente da Casa do Benfica de Pa-

redes, é Vice-Presidente do USC Paredes e é irmão de 

Eurico Couto, treinador do União do Paredes. 

Ora diga lá, por quem vai torcer? “A questão é embara-

çosa”, admite Miguel Couto. 

A pergunta é-lhe repetida a todo o momento na cidade. 

“Toda a gente me faz essa pergunta (risos)”. E a resposta, 

sai ou não? “Olhe, ganhe quem ganhar, que ganhe o me-

lhor que ficarei satisfeito”, garante ao Progresso de Pa-

redes.  Conversas entre os irmãos tem havido “poucas”. 

“Ele [Eurico] anda preocupado com o jogo e eu [Miguel] 

preocupado ando com a iluminação do estádio”. 

Refira-se que Miguel é dono de uma empresa elétrica 

que ficou incumbido de implementar o reforço da ilumi-

nação do relvado da Cidade Desportiva de Paredes para 

que o jogo se realize.

Pedro Silva, presidente 
do USC Paredes

Eurico Couto, à esquerda  
e Miguel Couto, à direita
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O 
concurso público 
para a obra de re-
construção do 

antigo Estádio das Laranjei-
ras terá sido lançado esta se-
mana. Essa foi a promessa 
assumida pelo Presidente da 
Câmara de Paredes, em reu-
nião de câmara, realizada no 
dia 13 de novembro. Na oca-
sião, foi aprovado por unani-
midade o concurso público 
para a realização da obra. 

 A empreitada está orçada 

em mais de 2,2 milhões de eu-
ros e o prazo de execução é de 
16 meses.

As obras do futuro Estádio 
Municipal de Paredes con-
templam a construção de 
uma bancada de raiz no lado 
nascente. Por baixo, ficarão a 
sede do União Sport Clube 
Paredes, assim como balneá-
rios, sala de imprensa, gabi-
nete de fisioterapia, equipa-
mentos de apoio à bancada e 
ainda o bar, refere o projeto. 

Haverá também uma cafete-
ria/bar no exterior.

Segundo adiantou o presi-
dente da câmara, Alexandre 

Almeida, a intervenção vai 
manter a antiga bancada de 
pedra “para perpetuar a me-
mória” do Estádio das Laran-
jeiras, como de resto já tinha 
sido noticiado pel´O Progres-
so de Paredes.

“É uma notícia da qual nós 
ansiávamos. Estamos todos 
muito felizes porque, no fun-
do, é regressar a casa de onde 
nunca devíamos ter saído”, 
exclama Pedro Silva, presi-
dente do USC Paredes. 

Para este desenlace, o di-
rigente faz questão de res-
salvar “mais uma vez o méri-
to ao atual presidente da 
câmara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, que havia pro-
metido ao USC Paredes que 
após resolver o dossiê da 
recompra das Laranjeiras 
iria perguntar ao clube se 
queria voltar a jogar ali. É 
uma dívida de gratidão que 
jamais esquecerá”, disse Pe-
dro Silva. 

Lançado concurso para construção  
do estádio das Laranjeiras
OBRAS. Executivo Municipal aprovou lançamento do concurso da obra de requalificação e ampliação do antigo Estádio das 
Laranjeiras, futuro Estádio Municipal de Paredes. O preço base é de 2 milhões e 215 mil euros. 

RUI SILVA é natural da 
Maia, fez a sua formação 
no Maia, nasceu em 1994, 
t e m  2 6  a n o s  e  m e d e 
1,91m. BRUNO PINTO é 
natural de Valongo, fez a 
sua formação no Alfenen-
se, nasceu em 1992, tem 
28 anos e mede 1,84m. 
LUIS MONTEIRO é natu-
ral de Alfena, fez a sua for-
mação no Ermesinde, nas-
ceu em 1992, fará 28 anos 
e m  D e z e m b r o  e  m e d e 
1,84m.

São três guarda-redes 
que se cruzaram no meu 
percurso. Três jogadores 
que desde cedo achei que 
tinham tudo para chegar 
ao topo do futebol portu-
guês. O que é certo é que, 
para já, apenas Rui Silva lá 
chegou. Joga no Granada, 

de Espanha, já jogou na 1ª 
Liga portuguesa e já está 
entre os convocados da 
Selecção Nacional.

O Rui Silva saiu dos ju-
niores do Maia (onde che-
gou a jogar pelos senio-
res) para ir para os junio-
r e s  d o  N a c i o n a l  e m 
2012/13 integrando o 
plantel sénior dos insula-
res; aguentou-se; impôs-
-se (1ª Liga) e saiu para 
Espanha. O Bruno Pinto 
depois de sair do Alfenen-
se ficou sempre no CdP 
(3º escalão português) até 
aos dias de hoje – 8ª época 
seguida; o Luís Monteiro 
ingressou a 1ª vez nos Na-
cionais pela porta do Pe-
dras Salgadas mas teve de 
regressar 3 épocas aos 
distritais para depois re-

gressar 4 aos Nacionais – 
voltando a meio da época 
passada à Elite da AF Por-
to, onde se encontra.

Estão em níveis com-
pletamente diferentes.

O que terá feito a dife-
rença? A altura de cada 
um deles? Terem escolhi-
do os clubes pela oferta 
financeira? Terem tido a 
oportunidade de serem 
profissionais e só se dedi-
carem ao futebol? Terem 
escolhido os clubes pela 
oportunidade de jogarem 
com regularidade? Terem 

escolhido os clubes que 
melhor os potenciassem 
para o futuro? A ligação 
(ou a falta dela) a empre-
sários? A sorte? O estar no 
sítio certo à hora certa?

Quantos e quantos jo-
gadores não passaram por 
cenários idênticos? Quan-
tos e quantos não desisti-
ram do futebol? Quantos 
e quantos não chegaram a 
ser profissionais? O que 
podia e devia ser feito pa-
ra que os talentosos con-
seguissem lá chegar?

Na minha opinião, ter 

tido empresário ajudou o 
Rui Silva, que comprovou 
a qualidade. E a visibilida-
de dos clubes é decisiva. O 
Bruno e o Luís provavel-
mente não tiveram as pes-
soas certas à volta deles. 
Muitos treinadores deixa-
ram de os contratar, tam-
bém, pela questão da altu-
ra, pois para vários é uma 
característica fundamen-
tal para um guarda-redes 
de topo. A determinada 
altura admito que a des-
crença do Bruno e do Luís 
os fizessem ir à procura de 
opções que os ajudassem 
a cimentar as suas vidas. 
No entanto, fica o lamen-
to, meu, para que os clu-
bes de maior nomeada, 
como o Nacional, não ti-
vessem apostado no Bru-

no e no Luís, potenciando-
-os e proporcionando-
- l h e s  a s  m e l h o r e s 
c o n d i ç õ e s  p a r a  u m 
profissional.

A  n ã o  s e r  q u e  h a j a 
quem ache que eles são 
novos e ainda vão lá che-
gar... Sim, porque também 
há quem ache que os guar-
da-redes só estão prontos 
a partir dos 30. Obvia-
mente, discordo. 

Porque é uns chegam ao topo e outros não?
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O 
Rali de Paredes, 
previsto para os 
dias 21 e 22 de 

novembro, foi adiado porque 
a câmara local entende ser 
inviável manter condições 
de segurança no atual con-
texto de pandemia da co-
vid-19, informou, esta quar-
ta-feira, a organização.

Em comunicado, a CAMI 
Motorsport declarou que 
"devido à situação pandémi-
ca que se vive na região do 
Vale do Sousa, a Câmara Mu-
nicipal de Paredes comuni-
cou a inexistência das condi-
ções de segurança que consi-
dera indispensáveis para a 
organização, neste momen-
to, de eventos com a dimen-
são do Rali de Paredes".

A CAMI Motorsport "so-
licitou à Federação Portu-
guesa de Automobilismo e 
Karting o adiamento da pro-
va, inscrita no calendário do 

Campeonato Norte de Ralis, 
para data a definir e logo que 
a situação pandémica o per-
m i t a",  l ê - s e  n a  n o t a  d e 
imprensa.

A organização e a Câmara 
de Paredes "reiteram a von-
tade de colocar na estrada o 
Rali de Paredes quando fo-
rem reunidas as condições 
de segurança tão ambiciona-
das por todos".

Paredes é um dos 121 con-
celhos considerado pelo Go-
verno como tendo um maior 
risco de contágio do novo co-
ronavírus, estando sujeito ao 
recolher obrigatório entre as 
23:00 e as 05:00 nos dias de 
semana, desde segunda-feira 
e até 23 de novembro.

Ao abrigo do Estado de 
Emergência, os residentes 
neste concelho estão tam-
bém sujeitos a confinamento 
a partir das 13 horas aos fins 
de semana.

Rali de Paredes 
adiado
COVID. Câmara entende é impossível realizar a prova em se-
gurança face à pandemia. CAMI Motorsport, entidade orga-
nizadora do rali, solicitou o reagendamento à Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A 26 de outubro, data em 
que a Direção-Geral de Saúde 
fez a última divulgação sema-

nal de casos por concelho, Pa-
redes registava 1032 infeções 
ativas. Como é sabido Paredes 

ao nível do SNS integra a re-
gião do Tâmega e Sousa, cujo 
centro hospitalar concentrou, 

durante a semana passada, 
10% dos internamentos na-
cionais por covid-19.

FUTSAL

SC Nun’Alvares vence São Sebastião  
e é terceiro classificado.  
União de Paredes perde derby  
regional com o CCD Ordem

Sortes diferentes para as 
duas equipas do nosso concelho 
nas últimas partidas disputa-
das. O SC Nun’Alvares venceu 
na visita ao GD S.Sebastião por 
2-3 na 5ª Jornada da série 1 da 
1ª divisão distrital. Já o USC Pa-
redes, da Divisão D’Elite, per-
deu por 6-2 na receção ao CCD 
Ordem.

GD S.Sebastião 2
SC NUN’ALVARES 3
Jogo que se antevia de ele-

vado grau de dificuldade, pois 
os homens de Recarei iam de-
frontar uma equipa que até à 
data só tinha vencido, e que ti-
nha terminado o último cam-
peonato, interrompido devido 
à pandemia, em lugar de subi-

da. Apesar do bom nível evi-
denciado pelos comandados 
de Miguel Silva, ao intervalo a 
equipa da casa vencia por 1-0. 
A palestra ao intervalo resul-
tou tendo rapidamente os pa-
redenses virado o jogo para 
2-1. Numa fase em que o jogo 
estava controlado, e com di-
versas oportunidades de au-
mentar o marcador, a equipa 
da casa empatou a partida num 
lance de contra-ataque. O SC 
Nun’Alvares não baixou a cabe-
ça e lutou pela vitória até ao 
fim, tentando de tudo, inclusive 
usando Guarda Redes avança-
do, tendo, a poucos minutos do 
fim do jogo, conseguido o golo 
que daria a vitória. VM



6 Sexta-feira 20 de Novembro de 2020  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

A 
cidade de Lordelo 
vai acolher serviços 
da Segurança So-

cial. O espaço será criado em 
instalações da Casa do Povo de 
Lordelo ao abrigo de um con-
trato de cooperação entre a 

Câmara de Paredes e a Casa do 
Povo de Lordelo.  O contrato, 
assinado no dia 14 de novem-
bro, prevê a realização de obras 
de adaptação das instalações 
da Casa do Povo para acolher 
os serviços da Segurança So-

cial. Segundo a autarquia, o 
protocolo que foi assinado pre-
vê um apoio financeiro do mu-
nicípio no valor de 30 mil euros. 
O Serviço Local de Lordelo da 
Segurança Social ficará alojado 
paredes meias com a loja dos 

CTT Correios. A cerimónia de 
celebração do protocolo con-
tou com a presença do che-fe 
do executivo paredense, Ale-
xandre Almeida, do vice-presi-
dente da Câmara Municipal, 
Francisco Leal, do presidente 

da Direção da Casa do Povo, 
Francisco Silva, da vice-presi-
dente, Sílvia Rebanda , e do te-

soureiro, Francisco Pacheco, 
entre outros elementos da di-
reção da instituição.

Casa do Povo de Lordelo  
vai ser reconvertida em Serviço 
Local da Segurança Social

Entrega de Cabazes Alimentares e Vouchers para Medicamentos
A Câmara de Paredes em 

parceria com a Associação 
Paredes Pela Inclusão Social 
(APPIS) entregou cabazes 
alimentares e vouchers para 
medicamentos, no âmbito 
do projeto PRIPAR - “Arris-
ca-te ao Sucesso” tutelado 
pelo SICAD (Serviço de In-
tervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas De-

pendências). A entrega dos 
250 cabazes alimentares e 
250 vouchers para descon-
tar em medicamentos de-
correu no âmbito de uma 
atividade de golfe, promovi-
da pelo Paredes Golfe Clube 
para potenciar a integração 
dos utentes deste projeto. 

A entrega destes produ-
tos resultou de uma “candi-

datura, aprovada no valor 
de 16 mil euros, junto do 
Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências para 
apoiar os utentes do proje-
to PRIPAR – “Arrisca-te ao 
Sucesso”, explica fonte au-
tárquica. Além da doação 
de cabazes alimentares, 
vouchers para medicamen-

tos, a candidatura irá per-
mitir que sejam entregues 
materiais de proteção e 
limpeza para a prevenção 
da pandemia.

Segundo fonte autárqui-
ca a ideia é “proporcionar 
mais qualidade de vida aos 
utentes e criar condições de 
i n t e g r a ç ã o  s o c i a l  n a 
comunidade”.
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Mulher detida por arma ilegal

Uma mulher de 41 anos 
foi detida pela GNR em Pa-
redes no dia 13 de novem-
bro por posse de arma ile-
gal. Na sequência de uma 
investigação, os militares 
do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Penafiel 
detetaram na bolsa da sus-
peita uma embalagem de 
gás pimenta. A mulher foi 

detida em flagrante delito 
e a arma apreendida. A de-
tida - com antecedentes 
criminais relacionados 
com crimes de tráfico de 
estupefacientes (tendo já 
cumprido pena de prisão 
efetiva) - foi constituída 
arguida e os factos remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

Morto à facada em Cête

Um homem, com cerca de 
36 anos, morreu no domin-
go, 15 de novembro, à noite, 
em Cête após ter sido ataca-
do com uma arma branca.  O 
ataque ocorreu na rua do 
Monte, no lugar de Além, lo-
cal referenciado como zona 
de tráfico e consumo de dro-
ga, nas imediações do Mos-
teiro de Cête. O esfaquea-
mento terá ocorrido num 
ajuste de contas entre qua-
tro homens. O agressor esca-
pou do local, mas acabaria 

por der detido, na manhã de 
terça-feira dia 17 de novem-
bro. O alerta foi dado, cerca 
das 21.30 horas, para os 
bombeiros, para agressões 
na via pública. A vítima natu-
ral de Paço de Sousa, Pena-
fiel, entrou em paragem car-
diorrespiratória. A equipa da 
viatura médica de emergên-
cia e reanimação do hospital 
S. João, no Porto, realizou 
manobras de reanimação, 
mas sem sucesso. O óbito foi 
declarado no local.

U
m septuagená-
rio ficou ferido 
na sequência de 

uma colisão do carro em 
que seguia e um veículo pe-
sado de mercadorias na 
A42, na zona de Lordelo, no 
sentido Gandra- Paços de 
Ferreira.

Apesar da violência do 
e m b a t e ,  à  c h e g a d a  d o s 
Bombeiros ao local, o con-
dutor da viatura ligeira já se 
encontrava no exterior da 
mesma, tendo sofrido feri-

mentos ligeiros. O ferido 
leve foi transportado para o 

Hospital Padre Américo, 
em Penafiel.

No local, estiveram três 
veículos dos bombeiros de 
Rebordosa e a Unidade de 
Trânsito da GNR, num total 
de 12 operacionais.

Acidente aparatoso 
na A42, em Lordelo

Jovem detido com 38 doses de haxixe
A GNR deteve, no dia 6 

de novembro, um homem de 
26 anos por tráfico de estu-
pefacientes no concelho de 
Paredes. Durante uma ação 

de patrulhamento junto às 
estações ferroviárias do 
concelho, os militares do 
Posto Territorial de Paredes 
abordaram um indivíduo 

q u e ,  s e g u n d o  a  g u a r d a , 
apresentava um comporta-
mento suspeito. Em sua pos-
se, foi encontrado um tele-
móvel e 38 doses de haxixe, 

o que originou a sua deten-
ção. O detido foi constituído 
arguido e os factos remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.
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A
briu na passada 
segunda-feira, 
16 de novembro, 

u m  n ovo  c e n t r o  d e  ra s -
treios ao novo coronavírus 
na cidade de Paredes. 

O espaço localiza-se jun-
to ao edifício da antiga Ade-
ga Cooperativa, “porque é 
um espaço vedado e permi-
te que os carros entrem por 
um lado e saiam pelo outro”, 
explicou o presidente de 
câmara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, no dia 13 de 
novembro, em reunião do 
executivo municipal.

Segundo o autarca foi a 
delegação de saúde quem 
deu nota de que era neces-
sária mais capacidade de 
resposta no rastreio ao no-
vo coronavírus da síndro-

me respiratória aguda gra-
ve 2 (SARS-CoV-2).  “Em 
duas semanas triplicamos a 

capacidade de testagem” 
sinalizou. 

Alexandre Almeida as-

sumiu que a situação em 
Paredes é complicada, à se-
melhança do que acontece 

nos 191 concelhos com ele-
vado risco de contágio”, pe-
la covid-19. 

No concelho há outros 
dois centros de realização 
de testes epidemiológicos: 
um no parque de estaciona-
mento do Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo com 
capacidade para efetuar 
150 testes diários; outro no 
Centro de Saúde de Pare-
des, que realiza 80 análises 
diárias. A estes junta-se um 
terceiro no Hospital Parti-
cular de Paredes (HPP), na 
Misericórdia, que consegue 
realizar 200 testes por dia, 
designadamente, a utentes 
e pessoal clínico do hospital 
e a funcionários das insti-
t u i ç õ e s  s o c i a i s  d o 
concelho.

À semelhança do que já 
aconteceu noutros conce-
lhos, a autarquia também 
disponibilizou funcionários 
que vão apoiar a delegação 
de saúde nos rastreios.

Reforçada capacidade de  
testagem à covid-19

António Orlando  | texto

PANDEMIA. Antiga Adega Cooperativa acolhe centro de rastreios ao novo coronavírus. Alexandre Almeida assume que a si-
tuação em Paredes é complicada.

Infeções por covid-19 continuam a subir a um ritmo assustador
O concelho de Paredes 

teve uma incidência de ca-
sos positivos de covid-19, 
em 14 dias, superior à média 
nacional que se fixou em 
760 casos por 100 mil habi-
tantes, segundo dados da 

Direção-Geral da Saúde 
(DGS). Paredes tem uma in-
cidência cumulativa (a 14 
dias) de 2.132 infeções pelo 
novo coronavírus por 100 
mil habitantes.  Pior só Pa-
ços de Ferreira e Lousada. 

A lista “negra” é liderada 
pelo concelho pacense com 
3.698 casos positivos por 
100 mil habitantes. Segue-
-se Lousada com 3.362 ca-
sos por 100 mil habitantes. 
Penafiel surge depois de 

Paredes com 2.055 casos, 
Felgueiras com 1.719, Mar-
co de Canaveses com 1.379 
e Amarante com uma inci-
dência cumulativa de 1.036 
casos por 100 mil habitan-
tes.  Os dados divulgados 

correspondem ao período 
de 28 de outubro a 10 de 
novembro. Todos os conce-
lhos da região do Tâmega e 
Sousa integram a lista dos 
191 concelhos com elevado 
risco de contágio pelo novo 

coronavírus.  Segundo o 
Centro Europeu de Preven-
ção e Controlo das Doen-
ças, a classificação de risco 
tem por base a incidência 
de 240 casos por 100 mil 
habitantes.
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Misericórdias vão fazer 
consultas e cirurgias  
a pedido do SNS

Os hospitais das miseri-
córdias de Lousada, Marco 
de Canavezes Felgueiras vão 
realizar centenas de consul-
tas médicas e de cirurgias, 
por conta do Serviço Nacio-
nal de Saúde. 

O protocolo que vai per-
mitir a colaboração das Mi-
sericórdias com o SNS foi na 
segunda-feira, assinado em 
Vila Verde pelo primeiro-mi-
nistro António Costa, e a mi-
nistra da Saúde, Marta Temi-
do.  O protocolo abrange dez 
Misericórdias dos distritos 
do Porto, Braga e Vila Real. 

No distrito do Porto o 
protocolo é extensível ao 
Hospital da Misericórdia de 
Vila do Conde.  No distrito de 
Braga estão abrangidas as 
unidades das misericórdias 

de Fão, Esposende, Póvoa de 
Lanhoso, Riba de Ave e, no 
distrito de Vila Real, a miseri-
córdia de Valpaços.

Os acordos com o Serviço 
Nacional de Saúde para rea-
lizar consultas e cirurgias, 
serão válidos entre 12 de no-
vembro de 2020 e 31 de de-
zembro de 2021.

Serão os médicos de famí-
lia a encaminhar os casos 
prioritários, a partir dos 
Agrupamentos dos Centros 
de Saúde. 

Na ocasião, o primeiro-
-ministro António Costa re-
feriu que “as misericórdias 
são uma força muito grande 
em todo o país, uma expres-
são muito grande do movi-
mento de solidariedade que 
existe entre todos e são um 

colaborador imprescindível 
d o  S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Saúde”. 

A medida pretende me-
lhorar e assegurar o acesso 
aos cuidados de saúde da 
população,  maioritaria-

mente idosa,  através de 
uma resposta de proximi-
dade. O montante global é 
de 35 milhões de euros, 
sendo 4,2 milhões em 2020 
e 31 milhões em 2021.

“Apelo a todos que se ins-

pirem neste exemplo para 
que o possamos multiplicar. 
Há 400 misericórdias no 
país, por isso há mais 390 às 
quais podemos alargar este 
protocolo e desenvolver es-
te trabalho em parceria, por-

que juntos teremos mais 
força para enfrentar este ví-
rus que é um desafio funda-
mental para a sobrevivência 
de cada um de nós e do con-
junto da sociedade”, concluiu 
o primeiro-ministro.

H
á 28 concelhos 
que de 28 de ou-
tubro a 10 de no-

vembro tinham uma taxa de 
incidência de novas infeções 
superior a 960 casos por 100 
mil habitantes. Entre eles es-
tão Paredes. Os primeiros três 
a serem alvos de medidas mais 
apertadas, desde 23 de outu-

bro, nesta segunda vaga da 
pandemia por covid-19 são 
Paços de Ferreira, Lousada e 
Felgueiras.

Um dia depois de o presi-
dente da República ter come-
çado a ouvir os partidos sobre 
a renovação das medidas de 
emergência, Marta Temido 
confirmou esta quarta-feira 

os valores que irão servir de 
patamar para a aplicação de 
medidas mais ou menos aper-
tadas. Os números já tinham 
sido avançados aos jornalistas 
pelo líder parlamentar do PEV 
à saída do encontro com o 
chefe de Estado.

Os patamares dividem-se 
entre 240 a 480 novos casos a 

14 dias por 100 mil habitan-
tes, entre 480 e 960, e acima 
de 960 novas infeções. "A si-
tuação do país é complexa e 
grave. Os patamares são se-
guidos internacionalmente. 
Estamos a ouvir todos os peri-
tos para tomar as medidas o 
mais proporcionais possíveis", 
disse a governante em entre-

vista no programa "Política 
c o m  Pa l a v ra  -  e s p e c i a l 
OE2021", do Partido Socialis-
ta. O anúncio das novas medi-

das estava previsto para quin-
ta-feira, 19 de novembro, já 
depois do fecho desta edição 
de O Progresso de Paredes.

Paredes é um dos concelhos  
que pode ter medidas  
mais restritivas

LISTA DE CONCELHOS COM MAIS DE 960 
CASOS POR CEM MIL HABITANTES:
Amarante – 1036; Belmonte – 1766; Caminha – 970; 

Cinfães – 1299; Fafe – 1787; Felgueiras – 1719; Freixo 

de Espada à Cinta – 1546; Guarda – 1055; Guimarães 

– 1886; Idanha-a-Nova – 1057; Lousada – 3362; Man-

teigas – 2627; Marco de Canaveses – 1379; Matosi-

nhos – 1170; Murça – 1190; Oliveira de Azeméis – 

1192; Paços de Ferreira – 3698; Paredes – 2132; Pe-

nafiel – 2055; Porto – 1149; Santo Tirso – 1782; São 

João da Madeira – 1025; Sever do Vouga – 1218; Tran-

coso – 1217; Trofa – 1197; Valongo -1019; Vila Nova 

de Famalicão – 1349; Vizela – 2653.
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A 
iniciativa é  do 
Pelouro de Ação 
Social do Muni-

cípio de Paredes que dis-
ponibilizou uma equipa de 
cinco psicólogas a fim de 
acompanhar e minimizar o 
isolamento dos idosos que 
frequentavam os centros 
de dia e que, agora, perma-
necem nas suas residên-
c i a s  p o r  f o r ç a  d a 
pandemia.

O Serviço de Ação So-
cial do Município de Pare-
des coloca as psicólogas e 
utentes a falar diretamen-
te através de chamada te-
lefónica diária com o obje-
tivo de assegurar a inter-
v e n ç ã o  p s i c o l ó g i c a  e m 
crise a todos os que dela 
necessitem no atual con-
texto de pandemia da Co-
vid-19. O projeto “Apoio 
Psicológico / Voz Amiga” 
tem como missão “apoiar a 
comunidade paredense ao 
assegurar o acesso equita-
tivo e gratuito a interven-
ção psicológica no atual 
cenário pandémico”, subli-
nha a Vereadora da Ação 
Social Beatriz Meireles.

Para promover a saúde 
mental  e bem-estar dos 
mais idosos, a autarquia 
disponibilizada o contacto 
telefónico 966245525. 

Cerca de 30 idosos já rece-
beram acompanhamento 
psicológico esta semana. 
Foram inscritos pelas Insti-
tuições Particulares de So-
l i d a r i e d a d e  S o c i a l ,  m a s 
qualquer pessoa que pre-
tenda apoio psicológico 

pode usufruir do serviço. O 
serviço “Apoio Psicológico 
/ Voz Amiga” efetua-se via 
telefone aos utentes e pre-
s e n c i a l  ( e m  c a s o s 
especiais).

A  c o m u n i c a ç ã o  f e i t a 
através do sistema telefóni-

Município de Paredes disponibiliza 
apoio psicológico gratuito  
à população mais idosa
SOLIDARIEDADE. Projeto “Apoio Psicológico / Voz Amiga” que promove o apoio psicológico gratuito à comunidade idosa do 
Concelho de Paredes e a quem mais precisa.

co "é confidencial e salva-
g u a r d a  o s  d i r e i t o s  d o s 
utentes".

A juntar ao apoio psicoló-
gico “Voz Amiga”, a Câmara 
Municipal de Paredes dis-
põe do Projeto de Teleassis-
tência que faz o acompa-
nhamento dos idosos bene-

f i c i á r i o s  d o  p r o j e t o . 
Atualmente, é realizada a 
monitorização e gestão dos 
equipamentos colocados 
( 4 3  e q u i p a m e n t o s )  q u e 
presta apoio a 47 idosos.

Refira-se que é feito o 
acompanhamento, monito-
rização e informação Co-

vid-19, por contacto sema-
n a l  a o s  i d o s o s  e m 
Teleassistência.

Pa ra  a  Ve r e a d o ra  d a 
Ação Social, Beatriz Meire-
les, “este é um programa da 
autarquia de Paredes que 
melhora a qualidade de vida 
dos nossos idosos, uma vez 
que alia a utilidade, às novas 
tecnologias e ao serviço de 
proximidade a uma popula-
ção vulnerável à solidão e 
tão carente de afeto e de 
atenção”. O Projeto de Te-
leassistência – Serviço de 
Proximidade a Idosos é um 
serviço de apoio a pessoas 
com mais de 60 anos e que 
são suficientemente autó-
nomos para viverem sós, 
que querem preservar a sua 
autonomia evitando viver 
com familiares ou porque 
simplesmente não têm fa-
mília que os integre.

SUBSÍDIO APROVADO ÀS IPSS

Na reunião do Executivo Municipal foi aprovado um 

subsídio extraordinário de 23 mil euros para as Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Este valor é referente a novembro e dezembro para dis-

tribuir por 19 instituições do Concelho de Paredes em 

ajuda extra para que estas instituições possam fazer 

face às despesas provocadas pela pandemia, nomeada-

mente aquisição de equipamentos de proteção indivi-

dual, contratação de pessoal e higienização.
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A 
bastonária da Or-
dem dos Enfermei-
ros, Ana Rita Cava-

co, que tem movido uma autên-
tica cruzada contra o Governo 
pela falta de condições de tra-
balho e remuneratórias dos en-
fermeiros, disse num debate 
sobre a covid-19 promovido 
pelo PSD/Paredes que “há no 
CHTS ventiladores encaixota-
dos, aparelhos que podiam sal-
var algumas vidas – e não se es-
colher quem deve morrer, ou 
não, por falta dos mesmos -, mas 
estão inoperativos por fala de 
operacionais especializados 
neste setor”.

O tema seria posteriormen-
te aprofundado, no passado 
domingo em entrevista à rádio 
TSF de Ana Rita Cavaco, ao con-
siderar reafirmar que os hospi-
tais já começaram a selecionar 

doentes que vão receber cuida-
dos intensivos.  O caso mais 
preocupante é o hospital de Pe-
nafiel, precisou, cujos enfermei-
ros reportam queixas à Ordem 
por serem obrigados a traba-
lhar em cuidados intensivos, 
sem terem formação para ope-
rar com o ventilador.

As equipas começam a ter 
de fazer escolhas denuncia Ana 
Rita Cavaco: “O hospital de Pe-
nafiel está há vários dias muito, 
muito pressionado, com 196 
doentes positivos internados, 
dos quais mais de cem foram 
transferidos. Claramente há um 
surto que está descontrolado 
na comunidade, e continua des-
controlado. É isto que nós não 
conseguimos perceber."

Ana Rita Cavaco conta que 
tem recebido queixas de enfer-
meiros do hospital de Penafiel, 
que não têm formação em cui-
dados intensivos, mas são for-
çados a prestar os cuidados em 

unidades criadas à pressa. 
"Não há lugar para todos, por 
exemplo, no hospital de Pena-
fiel, e daí o motivo de estarem a 
fazer transferências destes 
doentes, inclusive para hospi-

tais em Lisboa, e há efetiva-
mente uma capacidade finita 
dos cuidados intensivos, que 
obriga a ter de escolher que 
doentes se pode colocar em 
cuidados intensivos, e quais 

aqueles que têm condições pa-
ra permanecerem em unidades 
de cuidados intensivos."

A bastonária sublinha que a 
segunda vaga da pandemia era 
previsível e que o Governo não 
soube preparar-se para a situa-
ção que o país está agora a en-
frentar. Ana Rita Cavaco critica 
o "desmantelamento" de unida-
des e serviços que tinham sido 
preparados na primeira vaga. 
"Houve incúria e houve inação. 
Se nada disto foi feito, o que nos 
resta é gerir o dia-a-dia, e, quan-
do eu tenho de gerir o dia-a-dia, 
se não tenho vagas suficientes, 
implica fazer escolhas", reforça 
a denuncia. Essas escolhas "vão 
ser feitas no dia-a-dia, são feitas 
em equipa, são muito difíceis" e 
são algo de que os profissionais 
de saúde "não gostam de falar", 
já que "só quem passa por isto 
compreende", sustenta Ana Ri-
ta Cavaco. Os critérios de sele-
ção, acrescenta, "têm a ver com 

a pessoa em si, com a pessoa 
como um todo, com as doenças 
que ela tem, com a capacidade 
de sobrevivência", ou seja, com a 
avaliação ao estado da pessoa. 
A idade não é decisória, mas 
"também entra como um crité-
rio", que não é "único" nem 
"exclusivo".

Ana Rita Cavaco frisa que 
Portugal não tem "uma capa-
cidade infinita de unidades 
cuidados intensivos" e que 
"muitas destas camas de cui-
dados intensivos que agora 
existem foram camas ou servi-
ços feitos à pressa", o que tem 
motivado muitas queixas de 
enfermeiros à Ordem nos últi-
mos dias. "Estão a transformar 
as suas unidades em cuidados 
intensivos", mas as equipas 
não têm "experiência para es-
ta função ou para lidar com o 
ventilador", o que a represen-
tante dos enfermeiros consi-
dera ser "preocupante".

Hospital de Penafiel tem ventiladores, 
encaixotados, por usar
PANDEMIA. A denúncia foi feita pela Bastonária da Ordem dos Enfermeiros num debate obre a covid-19 promovido pelo PSD/
Paredes. Hospitais já começaram a escolher doentes para tratar nos Cuidados Intensivos e Penafiel regista a situação mais critica.

PUB

Um recém-nascido tes-
tou positivo à Covid-19 com 
apenas 24 horas de vida. A 
menina, que nasceu no dia 9 
de novembro, no Hospital 
de Penafiel, realizou dois 
testes: o primeiro, feito logo 

à nascença, deu negativo, 
mas o segundo, 24 horas de-
pois, veio a revelar-se posi-
tivo. A mãe também só sou-
b e  q u e  e s t av a  i n f e t a d a 
quando deu entrada no hos-
pital para o parto. Tanto a 

mãe como a bebé estão bem 
e já tiveram inclusivé alta no 
dia 12. A criança nunca foi 
separada da mãe; ambas es-
tavam num quarto do servi-
ço de Obstetrícia com uma 
enfermeira dedicada em ex-

clusivo. Apesar da alta, a be-
bé vai ser seguida de perto 
pelo Hospital. Não é para já 
possível saber se terá nasci-
do já infetada, mas com pou-
ca carga viral, ou se o contá-
gio se deu naquelas primei-

ras 24 horas,  devido ao 
contacto próximo com a 
mãe.  Sabe-se que o risco de 
transmissão no útero é pos-
sível, mas é raro. No passado 
mês de julho, nasceu o pri-
meiro bebé infetado com 

Covid-19 na gravidez em 
Portugal.  Aconteceu no 
Hospital São Francisco Xa-
vier, em Lisboa e também 
era uma menina com 34 se-
m a n a s  e  d o i s  d i a s  d e 
gestação.

Recém-nascido infetado com Covid-19

ALEXANDRE ALMEIDA 
BOMBO DA FESTA” DE DEBATE PSD
 “Alexandre Almeida é conivente com a situação vivida do 
Hospital Padre Américo por se abster de tomar uma posi-
ção firme junto das autoridades competentes”, esta foi 
uma das considerações proferidas no debate que juntou 
além da Bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, o 
médico Meireles Brandão que é, simultaneamente, depu-
tado do PSD na Assembleia Municipal de Paredes e Ricar-
do Sousa, presidente da concelhia do PSD que assumiu o 
papel de moderador. “Para além de não se impor, junto do 
Governo, na luta por melhores condições no Hospital Pa-
dre Américo”, Alexandre Almeida, segundo os intervenien-
tes no debate, “deveria ter criado uma rede municipal de 
apoio ao COVD-19 envolvendo os presidentes de junta, 
para colaborar com os centros de saúde, onde os utentes 
desesperam por não terem ajuda social e económica”. 

António Orlando  | texto
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J
orge Malheiro, pre-
sidente da câmara 
municipal de Pare-

des durante 17 anos, mor-
reu no dia 14 de novembro, 
aos 79 anos de idade. Foi o 
presidente da câmara que 
mais tempo esteve em fun-
ções e o segundo a presidir 
à Autarquia de Paredes 
depois do 25 de abril de 
1974. Nos dias 14, 15 e 
16 Paredes esteve de lu-
to municipal. A bandeira 
nos paços do concelho 
esteve meia haste.  Jor-
ge Malheiro marcou 
uma era da vivência do 
c o n c e l h o  c o l o c a n d o  o 
CDS na presidência do mu-
nicípio.  Concorreu à Câmara Mu-
nicipal de Paredes em 1976, inte-
grado, como número dois, na lista 
do CDS que ganhou as eleições. A 
19 de agosto de 1977, por resigna-
ção de Francisco Ribeiro da Mota, 
assumiu o cargo de presidente da 
Câmara Municipal, tendo-se man-
tido no cargo nos dois mandatos 
subsequentes, até ao final de 1993. 
Deixou de ser presidente de Câma-
ra ao ser derrotado pelo PSD de 
Granja da Fonseca após uma acalo-
rada disputa eleitoral Recebeu, em 
2015 a Chave de Honra do Municí-
pio de Paredes. Em 2017, pelos vá-

rios avanços que conseguiu 
em prol do concelho, o seu nome foi 
atribuído a uma rotunda da cidade 
e à piscina municipal, a primeira a 
ser construída na região. As últi-
mas funções publicas conhecidas 
de Jorge Malheiro, foram as de pre-
sidente da Assembleia Geral da As-
sociação das Empresas de Pare-des 
(ASEP), em representação da sua 
Sociedade Vinícola.  O Progresso 
de Paredes, em homenagem ao au-
tarca, publica a última entrevista 
de fundo de Jorge Malheiro conce-
dida ao nosso jornal em 8 de janei-
ro de 2016.

Jorge Malheiro,  
o presidente  
que elevou Paredes  
a cidade, morre  
aos 79 anos

“José Guilherme que trou  xe o caminho-de-ferro tem uma estátua. 
Outros trouxeram para cá  as auto estradas. Alguém se há-de lembrar”
ENTREVISTA. Um dos dinossauros do poder autárquico, Jorge 
Malheiro, faz o flashback da sua vida para O Progresso de 
Paredes agora que completou 75 anos de vida e foi homena-
geado pela autarquia, 22 anos após deixado a presidência do 
município paredense.

J
orge Malheiro, o 
nome autárqui-
co de Jorge Ma-

ria Fontoura de Queirós 
Malheiro, 75 anos, vai pas-

sar a figurar numa praça 
que vai nascer nas traseiras 

do quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes. A 

Piscina Municipal da cidade 
de Paredes já foi batizada de 
Piscina Municipal Jorge Ma-
lheiro, “por ter sido ele quem 
a mandou construir”. Estes 
são pormenores que ajuda-
ram a construir a homenagem 
que a atual Câmara de Pare-
des prestou àquele que lide-
rou os destinos de Paredes 
nos primeiros 17 anos do Por-
tugal democrático.

Jorge Malheiro foi, entre 
outras iniciativas, responsável 
pela elevação de Paredes a ci-
dade, pela construção da ETAR 
de Paredes, pela construção do 
bairro O Sonho, pela implanta-
ção da CESPU em Paredes ou 
pela compra de 18 mil metros 
quadrados da Quinta da Estre-
buela, hoje, Parque da Cidade 
de Paredes.

Jorge Malheiro foi presi-
dente da autarquia paredense 
de 19 de agosto de 1977 a 30 
de dezembro de 1993, ano em 
que perdeu a presidência para 
Granja da Fonseca. No dia que 
fez 75 anos foi agraciado com a 
mais alta distinção concelhia e 
respondeu às perguntas do jor-
nal O Progresso de Paredes.

Progresso de Paredes (PP) 
- Vinte e dois anos depois a 
homenagem, ainda foi a tem-
po ou foi tempo demais à 
espera?

Jorge Malheiro (JM) – Jul-
go que quando se faz qualquer 
coisa e essa coisa nasce da ver-
dade, nunca há tempo. Há sem-
pre uma ocasião para o tempo.

PP- A homenagem foi, en-
tão, bem recebida indepen-
dentemente de ter esperado 
este tempo?

JM – Sem dúvida nenhuma. 
É uma coisa que fica bem e uma 
certeza que ao fim de 22 anos 
as pessoas ainda se recordam, 
nomeadamente os compa-
nheiros de trabalho. Aqueles 
com quem trabalhei na câmara 
e a quem sempre os chamei de 
companheiros de trabalho.

PP – Olhando para traz 
qual foi a sua maior conquista 
para Paredes?

JM - Há duas: a posição de 
Paredes ter sido elevada a ci-
dade; a supressão da passagem 
de nível. Esta última foi uma 
obra extensiva ao país, ao nor-
deste transmontano, evitando 
desvios na ligação Porto - Bra-
gança. Era um inferno. Havia 
filas de carros até ao alto de 
Mouriz. Foi o arquiteto Rosado 
Correia que, sentado comigo 
num local muito tosco em Lis-
boa já passava da meia-noite 
com um papel à frente, assu-
miu o despacho da supressão 
da passagem de nível. Foi uma 
obra que marcou um tempo e a 
minha alma.

PP - A sua ascensão ao Po-
der foi sorte sua ou azar? 
Quando Ribeiro da Mota se 
demitiu, o senhor era o núme-
ro dois…

JM - Foi um dever a cumprir. 
Quando foram as primeiras 
eleições o CDS queria que eu 
fosse o cabeça de lista. Eu não 
aceitei. Ainda assim o par- tido 
insistiu para que eu fosse em 
segundo lugar. Aceitei. Na oca-
sião nunca pensei que poderia 

António Orlando  | texto
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ser chamado à presidência. 
Fui. Tive que abandonar uma 
vida muito boa, era presiden-
te da maior empresa italo-
-portuguesa, mas como tinha 
deveres – fui eu que formei o 
CDS no concelho e tínhamos 
um programa de governo 
concelhio aprovado – seria 
um traidor se abandonasse 
também. Pensei duas vezes e 
continuei. Doei-me comple-
tamente à causa. Fui convida-
do para Secretário de Estado 
e deputado pelo meu partido, 
mas não aceitei. Fui convida-
do a candidatar-me por ou-
tros partidos e também não 
aceitei. Ao fim de 17 anos, saí.

PP- Esta cidade, este con-
celho, seria diferente se Jor-
ge Malheiro tivesse conti-
nuado na presidência da Câ-
mara?  Na cerimónia de 
homenagem foi dito que Pa-
redes teve pela sua mão o 
primeiro PDM do norte do 
país, onde o limite máximo 
de construção em altura, a 
partir do solo, era 4 pisos …

JM –Talvez não se tivesse 
feito coisas que foram feitas. 
Talvez teria feito coisas na 
continuidade do que estava a 
fazer. Eu tinha uma outra con-
ceção do poder. Mas não que-
ro falar sobre isso agora. Já 
passou muito tempo. Há inte-
resses que são mais podero-
sos que as realidades.

PP - À data em que exer-
ceu o seu Poder Autárquico, 
o Senhor tinha um rival, aqui 
ao lado: Justino do Fundo, 
em Penafiel…

JM – Primeiro quero des-
tacar a amizade grande por 
alguém que já partiu. Havia 
uma grande rivalidade, mas 
nós conseguimos criar união 
para a resolução de proble-
mas comuns. Ele lutava pela 
sua terra e eu pela nossa. De-
pois há uma coisa que me en-
cheu a alma: Paredes durante 
muito tempo foi o primeiro 
concelho do Vale do Sousa; fi-
zemos o que fizemos, sem 
fundos comunitários. Ia a Lis-
boa pedir o dinheiro do Fundo 
de Equilíbrio Financeiro para 
todas as câmaras da região. Ia 
de manhã ao Banco de Portu-

gal com a folha das transfe-
rências. Depois mais tarde, os 
colegas telefonavam-me a 
perguntar: trouxeste o di-
nheiro para nós? E eu respon-
dia: sim já está no banco. 
(risos)

PP – Voltava a construir a 
ETAR (desativada recente-
mente) naquela zona da 
cidade?

JM – A ETAR foi feita cons-
cientemente. Os dinheiros 
eram pouquíssimos. Tivemos 
que fazer uma aliança com Pe-
nafiel. Íamos ter um hospital e 
os resíduos não podiam ficar 
por cima da terra. Tivemos 
que avançar. Houve a possibi-
lidade nas Pias, mas a situação 
era demasiado dispendiosa. 
Depois de eu ter deixado a Câ-

mara aquela ETAR foi muito 
malcuidada. Quem quer ser 
justo e honesto tem de reco-
nhecer que houve falta de ma-
n u t e n ç ã o  d a í  o s  m a u s 
cheiros.

PP – Que imagem tem da 
política autárquica?

JM - O Dr. Celso Ferreira 
tem feito o que pode debaixo 
de determinada orientação. 
Hoje em dia Paredes tem de 
continuar a crescer. Neste 
momento o país vive numa si-
tuação aflitiva. A Europa é 
quem manda.

PP–Não está arrependi-
do de se ter afastado tão ce-
do da política ativa?

JM–Não. Fiz o que foi pos-
sível e às vezes o impossível. 

Ao que não foi possível fe-
chou-se os olhos à nossa von-
tade. Ainda fui candidato ao 
Parlamento Europeu, a pedi-
do de Manuel Monteiro, para 
encher a lista, mas fiquei-me 
por ali.

PP - Paredes é um conce-
lho fragmentado. Tem quase 
duas mãos cheias de cidades 
e vilas. Não há um sentimen-
to de união em torno da cida-
de sede. Nota-se; é flagran-
te. É possível mudar esta 
r e a l i d a d e  o u  é  u m a 
fatalidade?

JM – Há um bairrismo exa-
cerbado que não permite isso. 
Um concelho pequeno como 
Paredes tem quatro cidades. 
Uma era suficiente. Não é por 
se ser cidade que se tem mais 
e melhores condições de vida. 
Também não queria alongar-
-me sobre isto.

PP- Sentiu a falta de al-
guém na sua homenagem?

JM – Não.

PP - O presidente da As-
sembleia Municipal, Granja 
da Fonseca não esteve 
presente…

JM- Qual é o problema? 
Cada um só faz o que quer. Lá 
só vai quem quer.

PP-Não é hora de se en-
terrar de vez o “machado de 
guerra” entre estas duas per-

sonagens da vida pública de 
Paredes?

JM - Não há machados. Is-
so é para os bombeiros ou le-
nhadores. Cada um seguiu o 
seu caminho. Eu por um lado, 
o outro senhor por outro. So-
m o s  p e r f e i t a m e n t e 
incompatíveis.

PP - Como gostaria de ser 
recordado?

JM - Já fui agora. Foi tão 
bom. Há história, documen-
tos. Cada um julgará por si. O 
José Guilherme, que trouxe o 
caminho-de-ferro tem uma 
estátua. Outros trouxeram 
para cá as autoestradas, que 
alguém se há-de lembrar…

PP - Enquanto Centrista 
acredita numa coligação do 
CDS como PSD nas próxi-
mas autárquicas?

JM - Acho muito difícil. À 
semelhança do que se passa a 
nível nacional, cada partido 
seguirá o seu caminho. Fruto 
das semelhanças ideológicas 
de PSD e PS, acredito mais de-
pressa numa coligação desses 
dois partidos num futuro...

PP - Como é que olha para 
o atual CDS?

JM - Está muito, muito, em 
baixo. O concelho é sociologi-
camente PSD, o CDS só subirá 
se tiver um projeto muito dife-
rente ,  credível,  para  o 
município.
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O Comendador António 
Pe r e i ra  I g n á c i o  e ra  u m 
grande humanista e criou a  
Sociedade Humanitária de 
Salvação Nacional, com o 
objetivo de ajudar os mais 
pobres da freguesia de Bal-
tar, tendo para o efeito an-
gariado fundos ou custeado 
na íntegra a construção ou 
organização de escolas e de 
casas para os mais pobres, 
de uma cantina permanen-
te, de cursos escolares de 
alfabetização gratuitos e o 
fornecimento de agasalhos 
aos necessitados, A  instala-
ção eléctrica,  a maternida-

de, a creche, onde era dis-
tribuída uma refeição ao 
meio-dia, quer às crianças 

que a frequentavam, quer 
às que não iam à escola, ti-
nham um custo que ultra-

passava anualmente os 100 
contos. As casas da foto fo-
ram inauguradas em 1934 e 

são um testemunho físico 
da real obra que  baltarense 
efetuou na terra que o viu 

nascer. Não sofreram qual-
quer tipo de obras nos últi-
mos 86 anos e ainda hoje 
são habitadas pelos des-
c e n d e n t e s  d a s  f a m í l i a s 
mais carenciadas. Atual-
mente são ocupadas por 
várias viúvas que não têm 
c a p a c i d a d e  d e  e f e t u a r 
qualquer tipo de interven-
ção para melhorar as condi-
ções físicas. A falta de ilu-
minação, segundo as pró-
prias, gera medo  e falta de 
segurança no local, o que li-
mita a sua circulação, prin-
c i p a l m e n t e  n a  h o r a  d e 
inverno. 

O local é histórico e vai 
ser mesmo um local de pas-
sagem no futuro “Trilho de 
Baltar” que está a ser pla-
neado pela Câmara Munici-
pal e pela Junta de Fregue-
sia, pelo que merecer ser 
m e l h o r a d o  e   m a i s 
iluminado. 

    BALTAR

Casas criadas pela Sociedade Humanitária de Baltar  
estão em avançado estado de degradação

FAUSTINO 
 SOUSA

As árvores do Largo 
Pereira Inácio foram 
devidamente podadas 
pela Junta de Fregue-
sia.  Uma das árvores, 
que fica junto ao busto 
do Largo Pereira Iná-
cio, tem aproximada-
mente 110  anos, ten-
do sido plantada por 
alunos do 1º ciclo em 

1910. Essa árvore ain-
da é uma das árvores 
originais do Largo da 
Feira, que era assim 
como era conhecido o 
atual  Largo Pereira 
Inácio e merece ser si-
nalizada e preservada 
em eventuais futuras 
r e m o d e l a ç õ e s  d o 
local. 

Árvores centenárias 
no Largo  
Pereira Inácio

O Lugar da Vale é todos 
os anos afetado pela águas 
que descem a Serra do Cru-
zeiro no Outono e Inverno. 
A  Junta de Freguesia enca-
nou e desviou vários cursos 

de água de modo a que a si-
tuação não se repetisse no-
vamente este ano. Foi um 
trabalho minucioso, com 
intervenção em plena serra 
em minas  de água de forma 

a controlar os diversos cur-
sos de água. Espera-se que 
este trabalho “ invisível “  
tenha resolvido uma situa-
ção que se arrastava há lon-
gos anos

Desvio das Águas Pluviais  
da Serra do Muro 

O complexo das piscinas 
de Recarei está a ser alvo de 
uma profunda intervenção 
que visa aumentar a eficiên-
cia energética da piscina atra-
vés da implementação de 
medidas integradas de pro-
moção da eficiência e racio-
nalidade de consumos. A em-
preitada tem como alvo, tam-
bém, a melhoria dos níveis da 
qualidade do ar no interior da 
Piscina Rota dos Móveis, edi-
fício com cerca de 15 anos.

A  r u a  N ov a  d e  M o i -
nhos, em Vandoma, está a 
ser alvo de obras de re-

qualificação e construção 
de passeios. A empreitada 
que prevê um investimen-

to de 56.874,50 euros tem 
um prazo de execução de 
90 dias.

    RECAREI

Obras na Piscina Municipal  
Rota dos Móveis

    VANDOMA

Pavimentação  
da rua Nova de Moinhos
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Decorreu no dia 7 de no-
vembro, em Lordelo, junto 
ao posto da GNR, o lança-
mento da primeira pedra do 
novo quartel da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo 
(AHBVL).

A obra tem o prazo de 
execução de 12 meses e es-
tá orçada em cerca de 2 mi-
l h õ e s  d e  e u r o s .  O  n ovo 
quartel dos Bombeiros de 
Lordelo conta com a com-
participação financeira da 
Câmara Municipal de Pare-
des e de outras instituições 
e empresas locais.

No discurso de ocasião, o 
Presidente do Município de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, referiu que "a Câmara 
apoia esta obra e continuará 
a apoiar todas as corpora-
ções dos bombeiros do con-
celho, que no próximo ano 
vão passar a receber 40 mil 
euros de subsídio anual atri-

buídos a cada corporação". 
Marcaram presença na ce-
rimónia, Francisco Leal, Vi-
ce-Presidente da Câmara e 
Presidente da Assembleia-
-Geral dos Bombeiros, Elias 
Barros vereador da Prote-
ção Civil, Albano Teixeira, 2º 
comandante distrital de 
operações de socorro (CO-

DIS), Miguel Ferreira Presi-
dente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de 
Lordelo, e José Freitas do 
Comandante da corpora-
ção. O Padre Rui Pinheiro 
procedeu à bênção da pri-
meira pedra do novo edifício 
da instituição, assinalando 
assim o início da obra.

    LORDELO

Lançamento da 
1ª pedra do novo quartel 

A Cidade de Rebordosa 
à semelhança de outras 
freguesias do concelho de 
Paredes, decidiu cancelar 
todas as atividades progra-
madas e limitar a utilização 
de alguns espaços públi-
cos. Ao mesmo tempo foi 
reforçada a higienização 
urbana e lançados serviços 
de apoio à comunidade no 
combate à pandemia da 
covid-19. 

“Muitas das obras, ain-
da assim, têm sido feitas”, 
explica fonte da junta de 
freguesia, designadamen-
te a construção de novos 
passeios, prolongamento 
de outros e mesmo a cria-

ção de valetas e desobstru-
ção de aquedutos de água, 

ações que, de alguma for-
ma, procuram ajudar a tra-

var o crescimento da vege-
tação". O foco da junta de 

freguesia tem sido os ser-
viços que dão respostas 

sociais. “Algumas Institui-
ções disponibilizam-se pa-
ra ajudar algumas famílias, 
que estão em isolamento, 
isto revela um altruísmo 
social que deve ser enalte-
cido e que é imprescindível 
para o sucesso no combate 
à  p r o p a g a ç ã o  d e s t a 
pandemia”.

Os atos administrativos 
continuam a ser cumpridos 
pelos colaboradores da 
junta mesmo que em al-
g u n s  c a s o s  d e 
teletrabalho.

No comércio, há o apelo 
para que os locais façam 
compras no comercio de 
proximidade. “Comprar em 
lojas locais é o melhor e 
poupa-se nas deslocações”, 
é o mote.

A ideia da campanha é 
também a de estimular os 
lojistas face ao momento 
problemático provocado 
pela pandemia.

    REBORDOSA

Pandemia

PAULO 
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos 
princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e 
isenta.

2 - Defesa firme dos valores re-
presentativos do concelho de 
Paredes em áreas tão diversas 
como a política, a economia, a 
empresarial, a religiosa, a des-
portiva, a social e do seu pa-
trimónio cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual 
para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da cor, raça, 
género, convicções, religião, 
nacionalidade ou sexo.

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

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

No olho do furacão

E
stou, digamos, no olho do 
furacão pandémico. No 
ativo como profissional 

médico na Saúde, em Unidade Fun-
cional dos Cuidados de Saúde Pri-
mários, em zona de forte incidência 
da infeção (o concelho de Penafiel). 
A fazer vigilância clínica por telefo-
ne dos casos COVID positivos da 
minha lista de utentes … e são deze-
nas. Ao fim de semana em casa e nos 
dias de semana, no local de trabalho 
e em casa. A fazer consultas presen-
ciais diárias, respondendo a deze-
nas de solicitações. Ao sábado de 
manhã respondo a necessidades de 
prescrição medicamentosa na “mi-
nha” Junta de Freguesia de Parada 
de Todeia (Paredes). Outros, muitos 
mais, me acompanham com a mes-
ma ou superior dedicação e entu-
siasmo. E também, em alguns mo-
mentos, com a mesma angústia. 
Risco de aí estar, de adoecer e não 
poder ajudar.

Estou no olho do furacão pandé-
mico. Que se prolonga há demasia-
do tempo e não abranda, antes pelo 
contrário. Que nos tem enlutado 
com frequência. Que exige regra e 
prevenções que têm sido seguidas 
pelo povo português. Mas que exige 
investimentos no reforço do SNS, 
no reforço do pessoal nas escolas 
públicas, na frequência de transpor-
tes públicos, por exemplo. Que loca-
liza em hospitais, lares de idosos e 
em prisões, os atuais locais de maior 
disseminação do vírus e de causa de 
morbilidade e mortalidade. E aí há 
certamente algo a fazer.

Para reduzir os casos graves ou 
carecendo de internamento há que 
reduzir o número de novos casos de 
infeção, ou assegurar a manutenção 
de saúde em doentes crónicos. Já.

No local de trabalho faço propos-
tas para conter, mitigar esse mesmo 
furacão. O rastreio de temperatura 
á entrada por exemplo. Ou a retoma 
da atividade “normal”.

Mais do que notícias alarmistas, 
divulgação de estados de alma de-
pressivos,  importa saber estar. 
Mantendo o essencial da assistên-
cia. Mobilizando outros sectores 
para ajuda. Redistribuindo tarefas e 

responsabilidades. Por cima das rí-
gidas e imobilistas leis e regulamen-
tos. Por cima dos corporativismos. 
Por cima do discurso proibicionista, 
isolacionista, securitário.

A emergência necessária, de me-
didas coerentes, explicáveis, cienti-
ficamente provadas, não é idêntica 
a uma proclamação do Estado de 
Emergência. Precisamos agora, por 
exemplo, mais de profissionais de 
saúde do que de apóstolos do medo 
e  d e  m e d i d a s  r a d i c a i s  d e 
confinamento.

Sabe bem ouvir dizer que o Agru-
pamento de Centros de Saúde a que 
pertenço tem dado uma superior 
resposta á pandemia, visto no âmbi-
to nacional. Sabe bem ouvir dizer 
que a USF a que pertenço tem sido 
modelar nessa resposta, mesmo no 
contexto nacional. Sabe bem ouvir 
dizer que tenho tido um comporta-
mento de destaque nessa resposta, 
nomeadamente na percentagem de 
consultas presenciais. Sabe bem ou-
vir que os irresponsáveis discursos 
negacionistas não têm publico. Sabe 
bem.

No olho do furacão pandémico, 
onde não se tem tempo para foto-
grafias com equipamentos de prote-
ção, nem discursos catastrofistas, 
nem filmes com incongruências e 
com denúncias inúteis, só pode ha-
ver solidariedade e compromisso. 
Amanhã se verá se chega.

P
ortugal encontra-se a cumprir o segun-

do estado de emergência, na sequência 

da pandemia pelo SARS-CoV-2 (CO-

VID-19).  Mas desta vez decidiu-se premiar uns 

e castigar outros, como se a culpa da transmis-

são fosse das populações ou de alguns sectores 

de atividade.

As medidas de saúde pública, as únicas disponí-

veis no combate à pandemia de COVID-19, as-

sentam no distanciamento social, de âmbito in-

dividual (isolamento de doentes e quarentena 

de contactos) e populacional. Incluem a higiene 

das mãos e a etiqueta respiratória, estratégias-

-chave no controlo da infeção.

Isoladamente, ou em conjunto com as medidas 

de contingência organizacional, deveriam visar 

promover a acomodação do aumento da procu-

ra de cuidados, prevenindo roturas precoces na 

capacidade de resposta da rede de serviços de 

saúde, através do “achatamento” da curva epi-

démica. Salvando, por isso, vidas.

Nada disto sucedeu, bem pelo contrário.

O Governo esqueceu-se que aquelas medidas 

apresentam, um elevado potencial disruptivo, 

em especial quando aplicadas a populações in-

teiras. Desta forma, e tendo em vista o seu be-

nefício líquido, a tomada de decisão deveria ser 

baseada na evidência de efetividade e estribada 

no princípio da proporcionalidade.

Por outro lado, sendo a aceitabilidade um pres-

suposto de exequibilidade, a sua implementa-

ção no momento certo é condição necessária 

para o seu cumprimento durante o tempo 

suficiente.

Mas se a intempestividade, na imposição de me-

didas de saúde pública de âmbito populacional, 

pode gerar mais danos do que benefício, a sua 

retirada precoce pode ser ainda mais danosa.

O que sucedeu em Portugal.

Fundamentou-se, o terminar do primeiro esta-

do de emergência no debate, no aparente con-

trolo da epidemia em Portugal e na necessidade 

da retoma integral da atividade produtiva e de 

Estado de incompetência
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A
s minhas primeiras palavras desta 

semana são para a família de Jor-

ge Malheiro, a quem gostaria de 

deixar um voto de profundo pesar e as 

minhas condolências pela perda de uma 

figura cimeira do Pós 25 de Abril em Pare-

des. Um autarca que deixou uma grande 

marca no seu partido, o CDS, e sobretudo 

na sua cidade de coração onde ainda hoje 

perduram sinais da modernidade urbana, 

de solidariedade social e de proteção civil, 

deixados por si. 

Tem sido, de facto, um ano “para esque-

cer”... Um ano de más noticias, um ano de 

perdas de grandes figuras e não é só pela 

pandemia que vivemos, mas também, e 

sobretudo, pela paralisia e pela falta de li-

derança nas respostas políticas que o con-

celho de Paredes precisa.

Uma crise epidemiológica como a que vive-

mos é algo impensável e para a qual nin-

guém está preparado. É sobretudo um mo-

mento de desafio, de risco máximo e de 

teste de carácter. Especialmente na região 

do Vale do Sousa, onde sofremos nestas úl-

timas semanas as consequências desastro-

sas dos números mais elevados do país no 

número de infetados com a Covid-19, os 

desafios de estar na cauda da área metro-

politana, de ter um tecido industrial marca-

do pelo uso de mão de obra intensiva, vias 

de transportes restritas (com problemas 

diários de trânsito para quem trabalha no 

Porto e viaja diariamente para Paredes) e 

um Hospital como o Padre Américo, que há 

vários anos está sem capacidade de servir a 

população que lhe está afeta e que se en-

contra em rutura de serviços há longas se-

manas (sem resposta em termos de cuida-

dos intensivos). São desafios com uma di-

m e n s ã o  t e r r i t o r i a l  q u e  e m  m u i t o 

ultrapassam a visão do projeto político que 

trouxe a Paredes o Partido Socialista nas 

últimas eleições autárquicas.

Ninguém imaginava que fosse assim, e nin-

guém poderia prever o que está a acontecer 

ou ainda pior, ninguém podia estar prepara-

do e pronto para uma resposta séria e eficaz 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Querem colocar uma máscara a  José Guilherme (?)

mariocamilomota@gmail.com
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serviços, ainda que forma progressiva e com ajus-

tamentos redutores do risco, face ao impacte 

económico-financeiro decorrente.

Nada de mais errado, como agora se pode 

constatar.

Impunha-se, nestas situações, uma particular 

cautela na retirada de medidas de saúde pública 

de âmbito populacional. Cautela que deveria 

contemplar a garantia da exequibilidade/efetivi-

d a d e  d a s  m e d i d a s  r e m a n e s c e n t e s  o u 

substitutivas.

O que manifestamente não sucedeu. O Governo 

navega à vista.

Construir um dique para, seguidamente, o rom-

per não só atenta contra o benefício alcançado, 

como vai causar danos superiores aos que ocor-

reriam, caso o dique não tivesse sido construído. 

E os danos serão tanto maiores quanto maior a 

quantidade de água acumulada.

O total ou parcial, de medidas que se revelaram 

efetivas deveria ter sido precedido por uma ava-

liação ainda mais fundamentada do aquela que as 

orientou. Avaliação que deveria contemplar mo-

delos de epidemiologia matemática (cenários), 

assentes em pressupostos cientificamente váli-

dos, bem como estudos de seroprevalência.

Tudo dependente de uma estratégia de comuni-

cação efetiva que tem na desinformação um dos 

seus maiores adversários.

Mas, o maior fornecedor de desinformação é o 

próprio Governo.

Uma previsão cuidada, Implicaria, em adição, o 

aumento da fiscalização, a cargo das autoridades 

administrativas e policiais, bem como o reforço 

da capacidade da rede de serviços de saúde – de-

signadamente, no âmbito da vigilância epidemio-

lógica/deteção e da resposta clínica/tratamento 

– face ao aumento previsível da incidência.

O Governo falhou em toda a linha.

Portugal venceu a primeira batalha contra a pan-

demia de COVID-19 apenas graças ao esforço 

dos profissionais de saúde e à resiliência da popu-

lação em geral. Mas está longe de ter ganho a 

guerra. E o Governo não tem ajudado absoluta-

mente em nada.

E a fome aperta entre a população.

Poderíamos dizer que este é um governo do 

“caralho” – (caralho é a palavra com que se de-

nominava a pequena cesta que se encontrava 

no alto dos mastros das caravelas, de onde os 

vigias perscrutavam o horizonte em busca de 

sinais de terra).

psilvaparedes@gmail.com

O início de 
uma caminhada

O 
Plano Nacional de In-
v e s t i m e n t o s  ( P N I 
–2020/2030), prevê a 

realização de um estudo para a via-
bilidade de construção da nova Li-
nha do Vale do Sousa (eixo ferroviá-
rio Valongo-Felgueiras). Na reunião 
de câmara do passado dia 20 de ou-
tubro, foi votado a minuta do acor-
do de colaboração entre Infraestru-
turas de Portugal (IP), Área Metro-
politana do Porto, Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e Sousa e 
municípios envolvidos, entre os 
quais o de Paredes. Este acordo, vi-
sa definir os “termos e condições” 
da colaboração entre as partes para 
a avaliação preliminar da viabilida-
de da implementação de uma solu-
ção ferroviária para o eixo Valongo 
– Felgueiras.

A referida avaliação preliminar, 
consistirá no desenvolvimento dos 
estudos das condições para imple-
mentação de um sistema ferroviá-
rio, incluindo modelo de exploração, 
a viabilidade técnica e ambiental e a 
relação custo-benefício.

Os estudos preliminares sobre a 
exploração e viabilidade técnica e 
ambiental, serão executados pela 
Infraestruturas de Portugal, e de-
vem ser concluídos até ao final de 
2022.

O estudo de procura, será pro-
movido, acompanhado e da respon-
sabilidade da Área Metropolitana 
do Porto, da Comunidade Intermu-
nicipal do Tâmega e Sousa e dos mu-
nicípios envolvidos, até julho de 
2021. Finalmente, começa um so-
nho a tomar forma. Todos sabemos 
que o percurso até à fase final deste 
sonho vai ser demorado, mas tam-
bém muitos se lembrarão certa-
mente do percurso do metro do 
Porto. A ideia nasceu na primeira 

eleição do socialista Fernando Go-
mes, para a Câmara Municipal do 
Porto, e demorou quase duas déca-
das a finalmente estar a funcionar. A 
verdade é que esta estrutura é hoje 
umas das maiores mais-valias na 
Área Metropolitana do Porto, dos 
maldizentes da ideia felizmente já 
ninguém se lembra, e provavelmen-
te alguns até serão agora os seus 
maiores defensores.

 A Linha do Vale do Sousa vai fa-
zendo o seu percurso, acredito que 
a cada dia que passa, aproxima-se 
mais de se tornar uma realidade. O 
início do estudo de viabilidade da 
construção da nova linha, é a prova 
de que vale a pena lutar por aquilo 
em que se acredita.

Estudos recentes, apontam o 
comboio como a única solução para 
a diminuição do transporte indivi-
dual e consequentemente para a 
diminuição da poluição causada pe-
lo mesmo, mostram os mesmos que 
a população em geral, não demons-
tra vontade de trocar a deslocação 
automóvel em detrimento do auto-
carro neste tipo de traçados, por 
outro lado, um transbordo em Va-
longo acrescenta tempo à viagem, 
temos muitos residentes das fre-
guesias mais a norte do concelho, 
que por vezes optam por esta solu-
ção e sabem que a mesma não bene-
ficia em nada a mobilidade.

Estou certo que a mobilidade fer-
roviária será uma das grandes prio-
ridades nacionais, temos a sorte de 
ter uma parte do nosso concelho 
servido pela linha de caminho-de-
-ferro, todos os que moram nas ime-
diações sabem bem a mais-valia 
deste meio de transporte, a rapidez, 
a comodidade e o baixo custo do 
mesmo, fazem deste um dos meios 
de transporte mais populares na zo-
na sul do concelho de Paredes.

Pela Europa fora, assistimos nos 
últimos anos a uma crescente valo-
rização da mobilidade ferroviária, 
em Portugal infelizmente esta alter-
nativa ecológica e económica de 
transporte,  estava esquecida e 
abandonada.

Por
PAULO
SILVA
Professor

Querem colocar uma máscara a  José Guilherme (?)
que pudesse evitar as perdas na economia do 

comércio local, as perdas de postos de traba-

lho na indústria, as perdas de qualidade na 

educação pública, as perdas de apoio à saúde 

e, mesmo, as perdas de ente-queridos. 

Pessoalmente, diria que quanto maior é o de-

safio, maior será a necessidade de estar à altu-

ra, e infelizmente, com quase quatro anos vol-

vidos de governo socialista na autarquia Pare-

dense, assusta-me não só a inoperância e a 

paralisia sempre justificadas com as dívidas do 

passado e agora também justificadas pela pan-

demia, mas também uma desorientação endé-

mica deste executivo a reboque do Governo 

Central que dá todas as orientações num sen-

tido e também no sentido contrário, todas as 

proibições e não-proibições e exceções para 

uma pandemia que não sabe gerir e onde só 

promete dinheiro europeu, em 2021, para re-

solver todas as maleitas.

A história do Pós 25 de Abril de Paredes ensi-

na-nos que os primeiros mandatos municipais 

foram um passeio tranquilo para o CDS e para 

o PDS. Foi assim com Granja da Fonseca com 

grande unanimismo na aceitação dos 2 primei-

ros mandatos e com Celso Ferreira no seu pri-

meiro mandato. E agora? A que poderemos 

assistir com quatro anos socialistas que come-

çaram com muito diálogo e proximidade e  

caminham para um fim pálido e sem rumo?

Julgo que a estratégia interna deste executivo 

municipal, de silenciamento de críticos e obli-

teração de adversários, está cumprida ao pon-

to de se ter tornado imune a derrotas eleito-

rais. Julgo que apesar de tudo, uma certa es-

tratégia de absorção do antigo PSD do 

terreno, devolveu alguma tolerância social, 

em Paredes, a um partido fustigado pelos anos 

de Sócrates e reintegrou-o no seio das fregue-

sias camuflando uma ideologia em que os Pa-

redenses não se reveem. Pena é que o “obri-

gam” neste período de 4 anos a validar nomea-

ções institucionais, contrárias à Verdade 

propalada na última campanha eleitoral, como 

se verifica pelos gabinetes municipais…

Interessa-me voltar ao fundamental, que é 

certamente uma necessidade urgente de 

atuação desta Câmara Municipal no comba-

te à Pandemia, que baixe os números no con-

celho, realizando testes aos funcionários 

das escolas e da autarquia, implementando 

regras restritas e controlo nos cemitérios, 

nos jardins e nos transportes públicos e na 

restauração aberta! Sem ideias de quaren-

tenas, de bloqueios de concelho e sem nos 

obrigar a ter de colocar máscara a José Gui-

lherme! (cuja estátua no Parque Central de-

ve tremer ao ver tudo isto!)
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CULTURA

PUB

PINTURA

Há 133 anos  

nascia, em Manhufe, 

Amadeo de 

Souza-Cardoso

Considerado o pintor mais re-
presentativo do modernismo 
português do princípio do século 
XX, Amadeo de Souza-Cardoso 
nasceu em 14 de novembro de 
1887, há 133 anos, em Manhufe, 
Vila Meã, Amarante. Pertencente 
à primeira geração de pintores 
modernistas portugueses, desta-
ca-se entre todos eles pela quali-
dade excecional da sua obra e pe-
lo diálogo que estabeleceu com as 
vanguardas históricas do início do 
século XX.  Aos 18 anos foi estu-
dar Arquitetura para Lisboa, se-
guindo em 1906 para Paris. Entre 
a capital francesa e Manhufe, de-
senvolveu a mais séria possibili-
dade de arte moderna em Portu-
gal num diálogo internacional 
com os artistas do seu tempo. A 
sua pintura articula-se de modo 
aberto com movimentos como o 
cubismo, o futurismo ou o expres-
sionismo, atingindo um nível em 
tudo equiparável à produção de 
topo da arte internacional sua 
contemporânea.  Regressa a Por-
tugal em 1914, aquando do início 
da Primeira Guerra Mundial. Os 
últimos trabalhos de Amadeo de 
Souza-Cardoso datam de 1917 e 
são apontados como a mais con-
sistente e poderosos da sua afir-
mação como artista. Com apenas 
30 anos, falece em Espinho, a 25 
de outubro de 1918, vítima de fe-
bre pneumónica.

Moinhos e Ribeiras 
de Paredes em exposição

A Loja Interativa de Turismo 
de Paredes acolhe até 4 de de-
zembro, a Exposição "Moinhos e 
Ribeiras de Paredes". 

A mostra reúne um conjunto 
de registos das ribeiras afluentes 
dos principais rios do Concelho 
de Paredes com o objetivo de va-
lorizar as zonas ribeirinhas. 

As imagens que fazem parte 
da exposição apresentam, maio-
ritariamente, trilhos de valoriza-

ção, registo e identificação de 
biodiversidade, recolhas de resí-
duos, mapeamento e controlo de 
espécies invasoras, localização 
d e  f o c o s  p o l u e n t e s ,  e n t r e 
outros. 

A exposição envolve o Muni-
cípio, o Clube de Ciência-Viva e 
Eco-Escolas do Agrupamento de 
Cristelo e a Associação de Prote-
ção dos Rios Sousa e Ferreira 
(APRISOF). 

M
argaret Atwood 
nasceu em Otava 
em 1939. É a mais 

celebrada autora canadiana e 
publicou mais de quarenta livros 
de ficção, poesia e ensaio. 

Margaret Eleanor Atwood, é 
uma romancista, poetisa, contis-
ta, ensaísta e crítica literária in-
ternacionalmente reconhecida, 
tendo recebido inúmeros prê-
mios literários importantes. 

Foi agraciada com a Ordem do 
Canadá, a mais alta distinção no 
seu país. Em 2001, Atwood foi 
incluída na Canada's Walk of Fa-
me de Toronto. Muitos dos seus 
poemas foram inspirados por 
contos de fadas europeus e pela 
mitologia euro-asiática. Desde 
1976, é membro fundador do 
Writer´s Trust of Canada, uma 
organização não governamental 
que atua em apoia a comunidade 
de escritores canadenses ou que 
residem no país. Em novembro 
de 2018 Margaret Atwood este-
ve no Porto a convite do Fórum 

do Futuro. Na ocasião, a “profeta 
da distopia”, como foi apelidada 
pela revista New Yorker, foi con-
vidada para falar de mitologia, 
mas acabou a refletir sobre a li-

berdade que o Canadá lhe deu, 
na infância e na afirmação como 
escritora: "Nunca me disseram 
que não podia ser escritora". 

A autora de The Handmaid’s 

Tale – o livro convertido em série 
televisiva com o mesmo título 
que em 2017 ganhou um Emmy 
–  é a escritora de novembro na 
Biblioteca da Fundação ALORD.

Margaret Atwood,Margaret Atwood,  
a “profeta da distopia” 
é a escritora do mês n´ALORD
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ESPAÇO SOCIETÁRIO

CARLA NUNES

ADVOGADA

De novo o  
estado de emergência

Foi o Decreto n.º 8/2020, de 8 de Novembro que veio regulamentar a aplicação 

do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa, que o designa como sendo “muito limitado”, e “diferente do decretado em 

Março, pois nessa altura tudo estava melhor, a economia, a saúde, e a própria socie-

dade que, com facilidade aderiu ao confinamento total”.

Hoje vivemos outra realidade, pois a sociedade esta cansada, muitos descrentes 

em relação à pandemia, principalmente do seio da juventude, o que veio originar a 

situação que vivemos, com hospitais lotados, sem capacidade de resposta, e a esco-

lher-se quem recebe ou não tratamento da doença. Com a agravante de se deixar 

para segundo plano o tratamento e diagnóstico de outras doenças!

Desta feita, dada a evolução da pandemia, tornou-se necessário declarar de novo 

o Estado de Emergência, pelo período de 15 dias, tendo o seu início ocorrido a 9 de 

Novembro, e cessando a 23 de Novembro de 2020, sem prejuízo de renovações, 

caso seja necessário. Os pilares deste novo Estado de Emergência são: a imposição 

de restrições à liberdade de circulação em certos locais e em determinados perío-

dos, especialmente nos concelhos de maior risco; a utilização de meios de saúde dos 

sectores privado, social e cooperativo, com compensação; a mobilização de traba-

lhadores, assim como as Forças Armadas e de Segurança Pública, para reforçar as 

autoridades de saúde nos inquéritos epidemiológicos e de rastreio; a possibilidade 

de medição da temperatura corporal, através de meios não evasivos, e de imposição 

de testes no acesso a certos serviços e equipamentos.

Estas medidas visam travar o crescimento da pandemia, e é porque a situação é 

de tal maneira grave que é preciso que todos façamos um esforço extraordinário 

para que a situação se inverta.

Esgotados de viver esta nova realidade estamos todos! 

Porém, não baixar os braços agora é crucial, para travar a contaminação.

Todos sabemos pelos elementos que nos chegam, que nesta fase a razão funda-

mental do crescente contágio, tem acontecido essencialmente devido aos contac-

tos entre família e amigos, daí que todos os cuidados nunca sejam demais.

Cada um de nós tem a missão de se proteger e de proteger os outros.

Daí que devemos cumprir escrupulosamente as medidas estipuladas na lei, sair 

para o trabalho, quando não é possível o teletrabalho, e para o demais somente o 

estritamente necessário, e nos horários determinados, e garantir o uso dos meios 

devidos de protecção, redobrando-se diariamente os cuidados.

E, no seio familiar, deve-se limitar os contactos ao agregado familiar, para dimi-

nuir o risco. E neste contexto importa que o cidadão saiba distinguir: agregado fa-

miliar e família. De forma simples, podemos dizer que o agregado familiar é compos-

to por aquelas pessoas que tem uma relação de parentesco, e que representam a 

família nuclear que vive na mesma casa. Por sua vez, a família, diz respeito a um 

conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si. Em mais um pe-

ríodo difícil, sejamos fortes o suficiente para vencer mais esta batalha que é de to-

dos, e mesmo que acreditemos na teoria de que mais cedo ou mais tarde, vamos ser 

todos contaminados, então não baixe a guarda, para que tal seja o mais tarde possí-

vel, de forma a garantir que os cuidados de saúde possam chegar a cada um dos ci-

dadãos, evitando que os profissionais de saúde tenham 

de fazer escolhas entre vidas humanas.

Não espere que a doença “bata à porta” para 

acreditar que o que vivemos é muito sério, e 

muito doloroso para quem, na pior das hi-

póteses, perde os que mais ama! 

Só protegendo a saúde de todos, po-

deremos garantir o desenvolvimento 

da economia, e combater a crise que se 

avizinha, e garantir a sobrevivência no 

pós-Covid-19.

Nos tempos que correm, e a propósito do Dia Mundial da Pneumonia, é im-

portante lembrar que a pneumonia mata 16 pessoas por dia em Portugal, e 11 

mil pessoas por mês em contexto europeu, segundo dados internacionais e 

portugueses. A tendência é que estes números continuem a evoluir, devido à 

atual pandemia que vivemos.

A pneumonia é um quadro de infeção respiratório grave, por atingir uma par-

te importante do pulmão – o parênquima pulmonar –, correspondente à área 

onde se efetuam as trocas gasosas, fundamentais para a manutenção da vida. 

Pode ser desencadeada por diversos microrganismos, dos quais se destacam 

as bactérias e os vírus. Estes últimos têm ganho particular destaque, uma vez 

que o SARS-CoV-2 pertence à família de agentes virais causadores desta pato-

logia. De salientar ainda, que para além do vírus SARS-CoV-2, o pneumococo 

era, e continua a ser, o principal agente responsável por pneumonias a nível 

mundial. Trata-se de uma bactéria, que em muitos casos, pode ser letal.

Na maior parte dos casos, a pneumonia ocorre quando os mecanismos de 

defesa da pessoa estão enfraquecidos. É por isso que hoje, mais do que nunca, 

há uma preocupação acrescida com os grupos de risco, de que fazem parte ou 

pessoas com problemas respiratórios graves, os doentes oncológicos, obesos, 

idosos, entre outros. No caso da COVID-19, infeção causada pelo SARS-CoV-2, 

a maior parte das pessoas infetadas apresentam apenas sintomas ligeiros co-

mo febre, dores no corpo e tosse, ou podem mesmo não apresentar qualquer 

sintoma. No entanto, em cerca de 5% dos doentes pode haver um agravamento 

do quadro, levando a pneumonia, o estádio mais grave da COVID-19.

Qualquer que seja o agente causador de pneumonia, os sintomas manifes-

tam-se habitualmente na forma de febre e calafrios, muitas vezes acompanha-

dos de dores de cabeça e musculares, tosse com ou sem expetoração, dor to-

rácica e dificuldade respiratória, que pode mesmo resultar na sensação de 

falta de ar. A pneumonia pode ainda evoluir para mais complicações, como a 

insuficiência respiratória, os abcessos pulmonares (coleções de pus no pul-

mão), a bacteriemia,  (que ocorre quando as bactérias causadoras da pneumo-

nia se disseminam para a corrente sanguínea e provocam infeções que podem 

afetar outros órgãos), ou ainda o derrame pleural, (que se traduz pela existên-

cia de líquido ou mesmo de pus nos pulmões).

Para um adequado diagnóstico e identificação das principais causas de 

pneumonia, existem os testes laboratoriais em que são mais comuns as colhei-

tas de expetoração e as secreções respiratórias. Já os testes específicos ser-

vem para identificar determinados agentes, como bactérias ou vírus respira-

tórios. Para este efeito, recorre-se às técnicas de biologia molecular, como é 

exemplo as de PCR, que recentemente ganharam popularidade e permitem 

identificar vírus como a COVID-19 ou a gripe, ou a bactéria Legionella.

A melhor forma de se proteger passa por alguns conselhos já amplamente 

divulgados, mas que, por vezes, temos tendência a descurar. Proteja-se das 

diferenças de temperatura bruscas; desinfete e lave as mãos com frequência; 

e alimente-se de forma adequada. Muitas das bactérias alojam-se na boca, por 

isso, melhore a sua higiene oral, lavando os dentes com frequência e, se possí-

vel, utilize um elixir bucal. As próteses dentárias removíveis podem ser um 

agente propagador de bactérias, desinfeta-as com produtos próprios. Este 

processo vai ajudá-lo a prevenir-se de infeções.

Naturalmente que as formas de nos protegermos da pneumonia causada 

pela COVID-19 ou pela gripe são amplamente conhecidas, sendo semelhantes 

para as duas infeções.

A juntar a estas medidas, a vacina contra a gripe é sempre uma medida im-

portante, particularmente importante este ano, em que poderão co-circular 

os dois vírus, SARS-CoV-2 e gripe. Ainda se vai a tempo para esta vacinação…

PAULO PAIXÃO

MÉDICO VIROLOGISTA, PRES. DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIROLOGIA

Proteja-se da COVID-19 
Proteja-se da pneumonia
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FALECEU

MARIA ADELINA  
PINTO LEAL
Faleceu no dia 30 de outubro 
com 83 anos. Era natural de 
Gondalães, Paredes e residente 

em Louredo-Paredes. Era viúva de António 
Jorge de Sousa Nunes.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

MARIA DO CARMO  
LEAL DA SILVA
Faleceu no dia 9 de novembro 
com 67 anos.  Era natural de 
Lodares, Lousada e residente  

em Beire-Paredes. Era casada com Manuel 
Nunes Freire.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA  
FREIRE DA SILVA
Faleceu no dia 25 de outubro 
com 73 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente  

em Freamunde, Paços de Ferreira. Era casada 
com Fernando Simão da Rocha Moreira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FREAMUNDE/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE JESUS 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 4 de novembro 
com 49 anos.  Era natural e 
residente em Bitarães-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 falecimento e funeral, bem como 
na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

JOSÉ DO COUTO 
MOREIRA
Faleceu no dia 13 de novembro 
com 88 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente  

em Bitarães-Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA ANTÓNIA  
MENDES CARDOSO
Faleceu no dia 7 de novembro 
com 57 anos. Era natural e resi-
dente em Gondalães-Paredes. 

Era casada com António Fernando Rodrigues 
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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES/PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO 
RIBEIRO DA SILVA 
PEREIRA
Faleceu no dia 31 de outubro 

com 72 anos.  Era natural de Bustelo, Penafiel 
e residente em Beire-Paredes. Era casado com 
Beatriz de Jesus Moreira da Silva Pereira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE/PAREDES

FALECEU

EVA DA SILVA 
RIBEIRO
Faleceu no dia 2 de novembro 
com 74 anos. Era natural de 
Bitarães, Paredes e residente 

em Lodares-Lousada. Era viúva de Joaquim 
Ferreira de Bessa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LODARES/LOUSADA

FALECEU

EVA DE JESUS 
PEIXOTO
Faleceu no dia 1 de novembro 
com 82 anos. Era natural de 
Penafiel e residente em  

Lodares-Lousada. Era casada com Joaquim 
Barbosa dos Reis.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LODARES/LOUSADA

FALECEU

MARIA RIBEIRO  
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 30 de outubro 
com 88 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente 

em Nespereira, Lousada. Era viúva Luís 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NESPEREIRA/LOUSADA

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
RIBEIRO DA SIVA
Faleceu no dia 15 de novembro 
com 88 anos. Era natural e 
residente em Beire, Paredes.  

Era viúvo de Rosa Correia Neto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça-feira, dia 24 de novembro, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Beire, 
Paredes, agradecendo também, desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia. 

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

ALBINO DA  
CUNHA VIEIRA
Faleceu no dia 29 de outubro 
com 80 anos. Era natural de 
Paços de Sousa, Penafiel e 

residente na Trav. de Esmegilde, nº. 85 Paços de 
Sousa-Penafiel. Era viúvo de Teresa de Jesus 
Ferreira de Oliveira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313
PAÇOS DE SOUSA/PENAFIEL
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FALECEU

FERNANDA JUDITE 
MARQUES DE 
ABREU MOTA
Faleceu no dia 15 de novembro 

com 86 anos. Era natural de Gandra-Paredes e resi-
dente no Largo do Calvário, nº. 13, Gandra, Paredes. 
Era viúva Amaro Ribeiro da Mota.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade 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. Participam também que a missa de 7º 
dia será celebrada domingo dia 22 de novembro 
pelas 8 horas no Salão Paroquial de Gandra. 
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 Estevão, nº 97 Vilela - Paredes)

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537
GANDRA/PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
MOREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 15 de novembro 
com 77 anos. Era natural de 
Sanfins de Ferreira- Paços de 

Ferreira e residente na Rua da Boavista, nº. 23, 
Ferreira Paços de Ferreira. Era viúva de Joaquim 
Ferreira Torres.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade 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 fune-
ral. Participam também que a missa de 7º dia será 
celebrada quarta-feira dia 25 de novembro pelas 
20 horas na Capela da Srª da Luz de Ferreira.. 
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 Estevão, nº 97 Vilela - Paredes)

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537
FERREIRA/PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

ANA DE JESUS 
MOREIRA
Faleceu no dia 12 de novembro 
com 79 anos. Era natural de 
Mouriz-Paredes e residente na 

Av. 1º de Maio, nº. 6, Mouriz, Paredes. Era viúva 
de António Ferreira Quintas.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, domingo, dia 22 de 
novembro, às  9 horas na Igreja Paroquial de Mouriz, 
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  
MOURIZ/PAREDES

FALECEU

FERNANDO 
CARNEIRO PINTO
Faleceu no dia 7 de novembro 
com 81 anos. Era natural de Lor-
delo-Paredes e residente na Rua 

do Regedor, nº. 287, Ferrugenta, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Margarida Ferreira 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 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

(FERRUGENTA) LORDELO/PAREDES

FALECEU

FRANCISCO 
DE LEMOS 
QUINHENTAS
Faleceu no dia 9 de novembro 

com 87 anos. Era natural de Lordelo-Paredes e 
residente na Rua do Cruzeiro, nº. 216, Vinhal, Lor-
delo, Paredes. Era casado com Rita Ferreira Leão.

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
(VINHAL) LORDELO/PAREDES

FALECEU

GASPAR MOREIRA 
BARBOSA
Faleceu no dia 4 de novembro 
com 75 anos. Era natural de Lor-
delo-Paredes e residente na Rua 

Nossa Srª. do Alívio, nº. 438, Vinhal, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria de Jesus Moreira Neves.

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

(VINHAL) LORDELO/PAREDES

FALECEU

EDUARDO CORREIA 
VIEIRA DA SILVA
Faleceu no dia 17 de novembro 
com 82 anos. Era natural da 
Lousada e residente na Rua da 

Ponte Velha, nº. 38, Lordelo Paredes. Era casado 
com Maria Elsa Diogo da Silva.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 26 
de novembro, às 19:30 horas na Igreja Paroquial de 
Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 

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

FALECEU

ANTÓNIO MANUEL 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 25 de outubro 
com 50 anos. Era natural de 
Astromil, Paredes e residente  

na Rua de Casais, nº. 54, Gandra – Paredes. Era 
casado com Júlia Maria Moreira Nogueira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313

GANDRA /PAREDES

FALECEU

FERNANDO SOUSA 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 30 de outubro 
com 45 anos. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente  

no Pátio de Santa Luzia, n.º 15, Rebordosa-Pa-
redes. Era casado com Sónia Amélia Marques 
Moreira de Carvalho.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313
REBORDOSA / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DIAS 
DE BESSA
Faleceu no dia 12 de novembro 
com 69 anos. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente 

na Urbanização do Ninho, nº. 63 r/c, Baltar   Pa-
redes. Era casado Maria Teresa Pinto Ribeiro.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOSÉ GUIMARÃES 
DE SOUSA
Faleceu no dia 1 de novembro 
com 71 anos. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente  

na Rua Vilar e Samarim, nº. 490 Felgueiras. Era 
viúvo de Maria José Ribeiro de Sousa.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313

FELGUEIRAS

FALECEU

MARIA DE LURDES  
MAIA DA ROCHA
Faleceu no dia 4 de novem-
bro com 50 anos. Era natural 
de Paços de Sousa-Penafiel 

e residente na Rua S. Vicente Paulo, nº. 49, 
Baltar-Paredes.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-
bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizade que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 

- Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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NECROLOGIA

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ 
MENDONÇA 
RODRIGUES MOREIRA
Faleceu no dia 11 de novembro 

com 84 anos. Era natural da Mouriz-Paredes, 
e residente na Rua Central de Mouriz, nº. 203, 
Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Geraldi-
na Meireles dos Santos Peixoto.
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

AUGUSTO PAULO  
NUNES FERREIRA
Faleceu no dia 13 de novembro 
com 44 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes 

e residente na Rua Monte da Póvoa, nº. 142, 
Paredes. Era solteiro.

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

JOAQUIM RIBEIRO 
RODRIGUES
Faleceu no dia 7 de novem-
bro com 76 anos. Era natural 
de Sobretâmega, Marco de  

Canavezes e residente na Rua António Barbosa, 
nº. 84 Paços de Ferreira. Era casado com Júlia da 
Rocha Teixeira.
 
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
 PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MANUEL MENDES 
DE SOUSA
Faleceu no dia 15 de novembro 
com 78 anos. Era natural da 
Madalena-Paredes, e residente 

na Rua do Outeiro, nº. 140, Louredo, Paredes. 
Era viúvo de Maria da Conceição Alves Pereira.

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
LOUREDO/PAREDES

FALECEU

ELISABETE MARIA  
DURÃES DA SILVA
Faleceu no dia 11 de novembro 
com 44 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua Central de Mouriz, nº. 142, 
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 
DA SILVA LEMOS
Faleceu no dia 17 de novembro 
com 86 anos. Era natural de Seroa-
-Paços de Ferreira e residente na 

Rua Antero Ferreira Leal, nº. 2439, Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Maria Rosa Ferreira de Sousa.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, segunda-feira, dia 23 
de novembro, às 19:30 horas na Capela de S. José, 
Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JORGE MARIA 
FONTOURA DE 
QUEIROZ MALHEIRO
Faleceu no dia 14 de novembro 
com 79 anos. Era natural do Bon-
fim-Porto e residente na Rua de 

Além, nº. 108, Bitarães, Paredes. Era viúvo de Maria 
de Lurdes Ruão da Cunha Malheiro.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, segunda-feira, dia 23 
de novembro, às 20:30 horas na Igreja Paroquial de 
Bitarães, 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
BITARÃES/PAREDES

FALECEU

LAURINDA 
GONÇALVES DE 
AMARAL OLIVEIRA
Faleceu no dia 13 de novembro 

com 73 anos. Era natural de Lordelo-Paredes e resi-
dente na Rua Santa Tecla, nº, 424 Lordelo, Paredes. 
Era casada com Manuel Joaquim Lopes de 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 involun-
tariamente 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

MARGARIDA 
ALVES MOREIRA
Faleceu no dia 7 de novembro 
com 98 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua da Saudade, Paredes. Era viúva de 
Vitorino José do Vale.

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 involun-
tariamente 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

MARIA DO 
ROSÁRIO DA 
ROCHA E SILVA
Faleceu no dia 7 de novembro 

com 71 anos. Era natural da Madalena-Paredes 
e residente na Trav. da Cerca, nº. 13   Paredes. Era 
divorciada.

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

MARIA MOREIRA 
RIBEIRO
Faleceu no dia 15 de novembro 
com 81 anos. Era natural de 
Cristelo-Paredes e residente na 

Rua Ana Gaspar da Silva, nº. 25, Cristelo, Paredes. 
Era viúva de Bernardino Moura Pinto.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 24 
de novembro, às 19:30 horas na Igreja Paroquial de 
Louredo, 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/ 
919515181CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DO ROSÁRIO 
CARDOSOP GARCEZ 
LOUREIRO
Faleceu no dia 15 de novembro 
com 72 anos. Era natural da 

Madalena-Paredes e residente na Av. dos Bombeiros 
Voluntários, nº. 3, 7B, Paredes. Era viúva de Carlos 
Cláudio Varela.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, sábado, dia 21 de no-
vembro, às 9 horas na Igreja Paroquial da Madalena, 
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
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FALECEU

MARIA ROSA 
RIBEIRO
Faleceu no dia 14 de novembro 
com 87 anos. Era natural de 
Besteiros-Paredes e residente na 

Rua das Cavadas, nº. 48, Vilela, Paredes. Era viúva de 
Armando Ferreira de Barros.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, domingo, dia 22 de 
novembro, às 11 horas na Igreja Paroquial de Lorde-
lo, 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

VILELA/PAREDES

FALECEU

RITA BARBOSA 
MOREIRA
Faleceu no dia 8 de novembro 
com 82 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente na Rua de Cambelas, 
nº, 65 Lordelo, Paredes. Era viúva de José Joaquim 
Ferreira.

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

MÁRIO ALVES 
TELES
Faleceu no dia 9 de novembro com 
84anos. Era natural de Frazão-Pa-

ços de Ferreira e residente na Rua do Vinhalzinho, nº, 
136, Vinhal, Lordelo, Paredes. Era casado com Laura 
Ferreira da Costa.

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

(VINHAL) LORDELO /PAREDES

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"

O seu 
jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo
Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências



Diretor: Vasco Ribeiro  |  Editor: António Orlando (CP3057)  |  Propriedade:  UNI - Comunicação, S.A.  |  Membros do Conselho de Administração: Joaquim Ribeiro Neves, Aurora Teixeira Dias das Neves, Samuel Filipe Dias Neves |  Acionistas: JJoa-
quim Ribeiro Neves (24,99%); Aurora Teixeira Dias das Neves (33,32%); Samuel Filipe Dias das Neves (8,33%); Abel Tiago Barbosa dos Santos (16,66%); Sara Alexandra Taipa Barbosa (16,66%)  |  Contribuinte: 505738058  |  Tiragem: 4.750 exemplares  
/ edição.  |  Assinatura Anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00 Número de depósito legal: 2164/83  |  Registada no ERC com o nº.  100077  |  Sede: Administração, Redação, Editor e Publicidade: Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo -  
Castelões de Cepêda - 4580-128 PAREDES Contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalprogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  Design e Paginação: Pedro Cunha  |  Redação: António Orlando 
Colaboradores: Cristiano Ribeiro,Paulo Silva, Mário Camilo Mora e Amândio Ribeiro  |  Correspondentes: Cristiano Marques, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Camilo Mota, Ana Silva, Luís Negrão, Carla Nunes, Márcia Meireles  e Sílvio Silva  
Impressão: LUSOIBÉRIA – Av. da República, n.º 6,  1.º Esq.  1050-191 Lisboa  |  Telf.: +351 914 605 117  |  e-mail: comercial@lusoiberia.eu  |  Email geral: pre.impressao@lusoiberia.eu  |  Expedição: expedicao@lusoiberia.eu   |  Assinaturas: assinaturas@lusoiberia.eu

ficha 
técnicaÚLTIMA20NOV’20www.progressodeparedes.com.pt

jornalprogresso@gmail.com


