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EDITORIAL/CRÓNICA

A
pós a fundação 
do Agrupamen-
to de Escutas, 

em 1977, na Vila de Pare-
des, tive a oportunidade de 
conhecer e dialogar com 
uma figura muito especial, 
que era pai de uma Escutei-
ra no Agrupamento. Não 
fora só recolher dados so-
bre a filha, como existiu a 
necessidade de conhecer 
também o encarregado de 
educação, alguém que en-
trou na Vila de Paredes e 
por cá quis ficar, e a quem 
vou prestar tributo. Trata-
-se de Constantino Ferreira 
da Silva, nascido em 1938, 
em S. João de Areias, Santa 

Comba Dão, filho de uma 
família da classe média, e o 
sexto de oito irmãos. Quan-
do nasceu, a família feste-
jou com foguetes a sua che-
gada, como o primeiro ra-
p a z  d e p o i s  d e  c i n c o 
meninas. Quando jovem, 
depois dos seus estudos e 
de ter colaborado na arte 
do seu pai, foi recrutado pe-
lo Exército em 1958, e mo-
bilizado para Angola em 
1961. Foi integrado no 1º 
Esquadrão dos Dragões de 
Angola (cavalaria), em tem-
pos muitos difíceis, devido 
ao início da guerra e num 
local histórico, que foi Am-
brizete. O seu tempo como 

militar foi extenso e mere-
ceu vários louvores pelas 
ações de bravura na missão 
do cumprimento do dever 
de “Dragão de Angola”. Ali 
conheceu a D. Maria Júlia 
Ribeiro Ferreira de Brito, 
filha de um Paredense, Ar-
ménio Bragança, que ali era 
funcionário. Casaram e ti-
veram duas filhas a Drª Só-
nia Brito e a Cristina Brito, 
falecida em criança. Lá con-
tinuaram a sua vida, bem-
-sucedidos e estimados por 
tanta gente boa, num local 
que conheci e admirei. Co-
mo tantos outros, foi obri-
gado, com a sua família, a 
regressar ao Continente 

Português, a “metrópole”, 
em 1975, e instalou-se na 
Vila de Paredes. Não, ele 
não retornou a S. Comba 
Dão, mas sim veio viver pa-
ra a terra de familiares da 
sua esposa, Bragança Ri-
beiro, por quem foi muito 
acarinhado e estimado, e 
sempre lembrou a atenção 
dos primos Bragança Tava-
res, da Farmácia Confiança, 
que lhe deram emprego, 
durante 35 anos. Como 
funcionário de atendimen-
to ao público e como cola-
borador do primo em tare-
fas da farmácia, tornou-se 
uma figura muito popular, e 
um confidente sempre que 

os clientes necessitavam de 
atendimento reservado. 
Na sua conversa havia uma 
mágoa, dado ter voltado de 
Angola e ser rotulado de 
“retornado”, o que lhe desa-
gradava. Entendia que era 
um migrante em território 
nacional, como era a condi-
ção oficial na época. Refor-
mou-se aos 70 anos para 
apoiar a sua esposa. Distin-
guia-se pela sua dinâmica, 
cultura e educação ímpar 
perante quem o conheceu. 
Já reformado frequentou 
um curso de informática, 
para estar ativo junto da 
sua esposa Júlia. Esteve li-
gado à Irmandade da Mise-

ricórdia, sempre muito ati-
vo e fazendo parte dos ór-
gãos sociais. Foi um criador 
de amigos e sempre que 
caminhava na rua, demora-
va tempo a chegar a casa, na 
conversa com eles. Partiu 
de surpresa, em 2020, dei-
xando a família destroçada. 
Paredes agradece-lhe ter 
escolhido este local, para 
sempre.

Constantino Ferreira de Brito

N
uma destas noites de insónia pós-covid, es-
tava eu a ler umas coisas sobre tentativas 
de explicação genética da alegada superio-

ridade dos homens sobre as mulheres com que nos de-
paramos ao longo da História, de uma forma quase 
universal, ou seja, seja qual for a cultura ou sistema so-
cial, e que nos distingue, por exemplo, de seres mais 
evoluídos como as elefantas.

Para além das explicações básicas, mais ou menos se-
melhantes às que explicam a superioridade dos caucasia-
nos sobre os negros, e, por isso, destituídas de qualquer 
fundamento ou razoabilidade, houve uma, um pouco mais 
rebuscada, que me prendeu a atenção, por até fazer al-
gum sentido nestes tempos covídicos de sobrevivência 
dos mais fortes ou pelo menos, dos melhor adaptados.

A teoria baseia-se a modos que numa seleção natural: 
Ao homem, após a revolução agrícola e quando deixou de 
ser recoletor, cabia atrair as mulheres, exibindo-se, mos-
trando-se mais forte, tomando a iniciativa e assim con-
quistar os seus favores, sobretudo sexuais. E para além de 
os conquistar, cabia-lhe, o que é ainda mais difícil, manter-
-se favorecido, com exclusão dos outros machos.

Os homens mais atrevidos, criativos, empreende-
dores e desassossegados, e por isso, mais atraentes, 
levaram a melhor sobre os mais pasmados, passivos, 

menos temerários e displicentes, com menos energia e 
capacidade de iniciativa.

Assim, no mercado nupcial e procriador, às gerações 
futuras transmitiram-se os genes dos homens mais enér-
gicos em detrimento dos que tinham pouca iniciativa.

Ora, no lado das mulheres foi ao contrário, levavam 
a melhor e atraiam os melhores candidatos, as mais 
tranquilas e sossegadas e que mais se submetessem e 
acomodassem à energia e proatividade dos parceiros 
que as conquistavam e assim lhes permitia viver sem 
fazer nenhum, mas também sem fazerem diferente.

E, assim o património genético feminino que se 
transmitia às gerações futuras era o das fêmeas mais 
submissas. Resultado disso as sociedades patriarcais 
que ainda hoje dominam o mundo.

Sinceramente não acredito que tenha sido assim 
que as coisas aconteceram, mesmo que uma teoria com 
estas caraterísticas pareça ser de origem flagrante-
mente masculina.

Mas, não a posso por completamente de lado, por-
que há aqui um ponto que me sobressaltou, e que não 
tem propriamente a ver com a questão de género, mas 
tem a ver com a dita acomodação ao conforto, criado 
por outros, que rodeia um indivíduo, com o qual ele se 
conforma, do qual se aproveita, e que, embora lhe per-
tença e dele se faça parte, e até se identifique, não o le-
va a fazer mais ou melhor.

De facto, constato que, independentemente do gé-
nero, nos seres humanos, há os que têm feitios mais ir-
requietos, são mais exigentes, mas também são mais 
disponíveis, que não se satisfazem com o rotineiro e 
com o mais do mesmo, que procuram melhorar e fazer 

a diferença, quer tenham apoio dos outros, mas tam-
bém mesmo que desapoiados, enquanto as forças e o 
seu próprio ânimo os sustém.

Depois há os outros, aqueles que parasitam e que 
mesmo que outrora tenham sido diferentes, que rela-
xam no presente que desperdiçam, não tendo mas am-
bição do que aproveitar-se do que lhe fazem chegar à 
mãos e aos restantes sentidos e que apenas conservam 
sem frutificar.

Os acomodados não melhoram o Mundo, apenas 
sugam o que podem enquanto dura, sem perspetiva de 
futuro, próprio ou alheio, para o qual não querem 
contribuir.

Como vieram para ser seridós, e se julgam mais es-
pertos que os outros, paradoxalmente, quando vêm um 
esforço de alguém, do qual são os primeiros a benefi-
ciar, não poucas vezes, o ridicularizam.

A sua prosápia é tal que não conseguem perceber que 
num futuro, próximo ou afastado, os pés de barro do seu 
triste mundo ruirão, e nada terão a que se agarrar.

Há outra explicação possível, mais consoladora.
Afinal a preguiça dos acomodados, não é propria-

mente não quererem fazer, mas o seur um desperdício 
o que na sua sublime superioridade fizessem.

Como se julgam tão melhores que os outros, que 
não estão à sua altura, acham-se no direito de decidir 
que os outros não valem o seu esforço.

E, por isso, é apenas com cinismo que resistem à pos-
sibilidade de distribuição das suas pérolas pelos porcos 
que julgam todos os outros serem. Mas foram os por-
cos os parasitas primeiros protagonistas da Animal 
Farm de George Orwell.

EDITORIAL

A acomodação
Por
VASCO RIBEIRO
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É uma doença degenerativa, 
que tem como processo ao 
longo do tempo, a destruição 
das caraterísticas normais da 
cartilagem articular, presen-
tes em todas as nossas extre-
midades dos ossos que, vul-
garmente são conhecidos co-
mo artroses. A cartilagem 
articular é um revestimento 
cuja função é a de proteger 
um osso em relação ao outro, 
diminuindo o atrito e absor-
ção das forças que atuam no 
nosso corpo, evitando o des-
gaste das articulações. Esta 
cartilagem é constituída por 
um tecido conjuntivo elástico, 
em que as suas funções prin-
cipais são de sustentação, co-
mo por exemplo de suporte e 
alimentação, bem como 
preenchimento de espaços 
entre os vários tecidos. Entre 
as cartilagens articulares te-
mos um líquido articular, sen-
do este muito viscoso, que 
contribui para lubrificar a ar-

ticulação, permitindo assim, 
movimentos entre os ossos 
de forma saudável, sendo for-
mada por condrocitos, água, 
substâncias proteicas, como, 

proteoglicanos e fibras de co-
lagénio.  As artroses, por nor-
ma, ocorrem a partir dos 40 
anos, sendo mais prevalente 
nos idosos devido à diminui-

ção da capacidade de regene-
ração da cartilagem articular. 
Esta situação, propicia o au-
mento da morte das células 
dos condrocitos, fazendo com 

que a produção de proteogli-
canos e de colagénio diminua, 
favorecendo o aparecimento 
de pequenas feridas na carti-
lagem articular, permitindo 
expor uma parte do osso. Esta 
parte do osso começa a reagir, 
na medida em que, aumenta o 
atrito e o peso sobre a articu-
lação, o que desencadeará 
uma resposta inflamatória, na 
tentativa de limpar o local.
Quando esta inflamação co-
meça a ser constante, forma-
-se um líquido espesso, au-
mentando assim o desgaste 
da cartilagem e a formação de 
o s t e ó f i t o s  ( b i c o s  d e 
papagaios). 
Normalmente os sintomas da 
osteoartrose começam com 
dor e rigidez, o que provoca 
limitação dos movimentos, 
sendo que numa fase mais 
avançada, surge a deforma-
ção das articulações, modifi-
cando assim o alinhamento e 
biomecânica corporal.

Estatísticas em Portugal, indi-
cam que as articulações mais 
afetadas são a coluna verte-
bral, mais nos segmentos da 
cervical e lombar, joelhos, 
mãos, dedo grande do pé - o 
“joanete”.
Para ajudar a colmatar este 
processo, devemos diminuir o 
sedentarismo com o exercício 
físico de baixo impacto, como 
caminhada, bicicleta, pilates 
clínico, etc., regulação do nos-
so peso corporal com uma ali-
mentação mais saudável, ter 
um sono reparador e utiliza-
ção de alguns suplementos 
naturais.
Com o tratamento da fisiote-
rapia, tais como terapia ma-
nual, aparelhos e exercícios 
terapêuticos, ajudam na dimi-
nuição da dor e rigidez, me-
lhorando a capacidade fun-
cional das articulações afeta-
das, evitando também a 
atrofia muscular e o seu 
agravamento.

OSTEOARTOSE – como surge?
ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA ANA SILVA

www.clinica-anasilva.pt  //  facebook.com/clinicanasilva
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D
esde a sua inau-
guração, há qua-
se uma década, 

que a Cidade Desportiva de 
Paredes e o União de Pare-
des, aguardavam por uns 
balneários condignos e que 
fizessem jus à ideia inicial 
imaginada pelo Executivo 
anterior, mas cuja conclusão 
só seria finalizada no passa-
do dia 21, com a inauguração 
de um espaço que contempla 
seis balneários para as equi-
pas, dois balneários para ár-
bitros, sala de fisioterapia, 
gabinete médico, gabinete 
técnico, lavandaria, bar de 
apoio e sala de imprensa e 

tem como principal função o 
apoio à equipa sénior do clu-
be e às equipas de formação.

Apesar destes melhora-
mentos estarem previstos 
desde 2017 e com conclusão 
prevista até ao final do ano,  
os últimos tempos foram de 
muito trabalho e movimen-
to, em virtude de o sorteio da 
Taça de Portugal ter ditado a 
visita do Sport Lisboa e Ben-
fica a Paredes, para defron-
tar o União, o que originou 
que as obras tivessem de ser 
agilizadas para que tudo es-
tivesse preparado para para 
um dia tão especial na vida 
do clube paredense.

Inaugurados 
os novos 
balneários  
da Cidade 
Desportiva

PUB
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O 
Orçamento da 
Câmara Munici-
pal de Paredes 

para 2021, no valor total de 
72 milhões de euros, foi 
aprovado no passado dia 30 
de novembro, na reunião do 
Executivo, com os votos a fa-
vor do PS e contra do PSD. 
Neste Orçamento Municipal 
para 2021, o grande desta-
que vai para a aplicação da 
Taxa de IMI mais baixa de 
sempre no Concelho de Pa-
redes que será de 0,3%.

A autarquia prevê tam-
bém um reforço dos apoios 
sociais às famílias e o apoio 
às empresas com a isenção 
da Taxa de Derrama para as 
Micro, Pequenas e Médias 
Empresas - PME’s com volu-
me de faturação até 150 mil 
euros anuais.

De sublinhar que o Orça-
mento para 2021 no valor 
total de 72 milhões de euros, 
apresenta o maior valor de 
obras em curso no Concelho 
de Paredes deste mandato, 
em 30 milhões de euros.

O Município de Paredes, 
liderado por Alexandre Al-
meida, prevê no Orçamento 
para o próximo ano a realiza-
ção de obras em todas as fre-
guesias, “mas 2021 ficará 
marcado como o ano de ar-
ranque de grandes obras, 
como o Auditório Municipal 
de Paredes e Centro de Con-
gressos, a Requalificação do 
Estádio Municipal das Laran-
jeiras e o início do avanço dos 
investimento em Saneamen-
to no Sul do Concelho, come-
çando nomeadamente pelas 
Freguesias de Recarei e So-
breira”, destacou o Presiden-
te da Câmara de Paredes.

PSD e CDS acham que 
Orçamento ficou  aquém
 do esperado

Para Ricardo Sousa, pre-
sidente da comissão política 
do PSD de Paredes, este or-
çamento para 2021 é, tendo 
em consideração o momento 
da pandemia em que se vive, 
o pior desde o 25 de Abril.

O PSD Paredes lamenta 
que Alexandre Almeida não 
tenha tido em consideração 
as suas propostas que visa-
vam para o orçamento do 
próximo ano minimizar os 
efeitos financeiros causados 
pelo COVID-19. “Não é con-
cebível rejeitar sugestões ou 

propostas só porque as mes-
mas são oriundas da oposi-
ção, prejudicando assim o 
bem-estar dos paredenses. 
Isto só demonstra que Ale-
xandre Almeida investe na 
sua reeleição e, está-se, repi-
to, a marimbar-se para a po-
pulação de Paredes”, acres-
centa Ricardo Sousa. Este 
dirigente acusa Alexandre 
Almeida de desprezar as Em-
presas, IPSS, Bombeiros, Co-
letividades, Clubes Despor-
tivos, entre outras associa-
ç õ e s  a o  n ã o  c o l o c a r  n o 
orçamento 2021 medidas 
excecionais para estes gru-
pos que muito fazem em prol 
das suas populações.

Já o CDS-Paredes, em co-
municado enviado ao Pro-
gresso de Paredes, conside-
ra que “os tempos vividos no 
decorrer de 2020 têm im-
posto diferentes condutas e 
o estabelecimento de novas 
prioridades no ordenamen-
to territorial e social. Como 
tal, e sublinhando que é ur-
gente uma atitude preventi-
va ao invés de reativa, foram 
analisadas as consequências 
que o aparecimento desta 
pandemia originou, quer na 
vida dos paredenses, quer 
nas empresas que atuam no 
nosso concelho.  Foi com es-
ta preocupação social e eco-
nómica que esta Comissão 

Política reuniu para determi-
nar um conjunto de propos-
tas e ações que visam o bene-
fício de todos os cidadãos e 
empresas do concelho de 
Paredes. Em tempos de atípi-
ca dificuldade urgem com-
portamentos colaborativos 
e solidários que contribuam 
para o bem comum. 

Assim sendo, a Comissão 
Política do CDS Paredes, en-
tende que o Orçamento Mu-
nicipal de Paredes para 2021 
deve contemplar a criação 
de um Fundo de Emergência 
Municipal assente em três 
eixos fundamentais, a saber: 
Famílias, Empresas e Saúde.  
A Comissão Política do CDS 

Paredes entende que as me-
didas a adotar devem ser 
mais exaustivas que as im-
postas pela DGS e pelo go-
verno central. Isto porque, é 
dever do Município não só 
prevenir a propagação do ví-
rus na comunidade, mas 
também acautelar as muitas 
e distintas dificuldades com 
que as famílias e empresas se 
deparam e, previsivelmente, 
se irão deparar em 2021.”

O Progresso de Paredes 
contactou a CDU, que nos in-
formou que ainda se encon-
tram a analisar o documento 
e remeteram as considera-
ções sobre o Orçamento Mu-
nicipal para outra altura.

Câmara de Paredes aprova Orçamento 
para 2021 com a taxa de IMI  
mais baixa de sempre
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A 
autarquia de Pa-
redes, apresen-
tou medidas de 

apoio à restauração, no se-
guimento das novas medi-
das restritivas referentes 
aos restaurantes, cafés e 
pastelarias decretadas pelo 
Governo aquando da reno-
vação do Estado de Emer-
gência que entrou em vigor 
n o  p a s s a d o  d i a  2 4  d e 
novembro.

Entre essas medidas, o 
Executivo liderado por An-
tónio Costa, decretou que 
estes estabelecimentos en-
cerrassem aos fins de se-
mana e feriados às 13 ho-

ras,  exceto para serviço de 
take away, assim como nas 
vésperas de feriado, cujo 
encerramento foi decreta-
do para as 15 horas, nos 
concelhos de risco de con-
tágio muito elevado e ex-
tremamente elevado, e dos 
quais Paredes faz parte.

Com o objetivo de mini-
mizar os impactos econó-
micos negativos que tal 
medidas impõem a  este se-
tor, o Município de Paredes 
decidiu proporcionar aos 
empresários de restaura-
ção os seguintes apoios que 
entram em vigor com cará-
ter imediato: 

 - Devolução da Taxa de 
Resíduos Sólidos Urbanos 
(taxa de recolha do lixo) re-
ferente aos meses de outu-
b r o ,  n o v e m b r o  e 
dezembro;

 - Devolução das Taxas 
Municipais de Publicidade 
e Ocupação do Espaço Pú-
blico referente ao último 
trimestre deste ano;

 - Inclusão no Orçamen-
to para 2021 da isenção de 
Derrama para todas as Mi-
cro e Pequenas Empresas 
com faturação até 150 mil 
euros.

Autarquia de 
Paredes apresenta 
medidas de apoio 
extraordinário  
à restauração

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

O Aliança de Gandra foi 
castigado pelo Conselho de 
Disciplina da A.F.Porto com 
pena de derrota e multa nos 
4 primeiros jogos do cam-
peonato. A equipa tinha gan-
ho 1 jogo (Sousense) e empa-
tado outro (Alpendorada), 
por isso esses 4 pontos con-
quistados foram perdidos e 
os adversários desses jogos 
conquistaram a vitória (3-0). 

Neste momento, a equi-
pa gandarense passa a ocu-

par o último lugar da série 2 
da Divisão de Elite, com ze-
ro pontos.

Tal decisão ficou a de-
ver-se à utilização irregular 
de jogadores. Os clubes 
neste campeonato têm de 
incluir 3 atletas sub-21 nos 
18 de jogo. 

Acontece que neste ca-
so, os atletas sub-21 para 
esta época, são aqueles que 
tenham nascido em 2000 
ou depois. 

Como o Aliança de Gan-
dra utilizou atletas nasci-
dos em 1999, e como o que 
conta é o ano de nascimen-
to, o clube foi penalizado. 

Recorde-se que da 1ª à 
3ª jornada o treinador era 
Mário Rocha, entre a 4ª e a 
5ª jornada foi o seu adjunto 
Márcio Rocha que orientou 
a equipa, tendo Juvenal 
Brandão assumido o co-
m a n d o  t é c n i c o  à  6 ª 
jornada.

Aliança de Gandra fica sem pontos  
por utilização irregular de jogadores
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O 
antigo edifício da 
Adega Coopera-
tiva de Paredes, 

adquirido por cerca de 780 
mil euros, através de uma ex-
propriação amigável em 
2019, será convertido no no-
vo Auditório da cidade de 
Paredes.

Depois de apresentada 
uma candidatura do projeto, 
com o intuito de aceder a fun-
dos comunitários, o Executi-
vo Municipal aprovou agora 
por unanimidade o lança-
mento do concurso público 
internacional para a reabilita-
ção das antigas instalações 
da Adega Cooperativa de Pa-
redes, que passará a ser o Au-
ditório Municipal e Centro de 

Congressos de Paredes, num 
investimento a rondar os seis 
milhões e meio de euros, com 
um financiamento de cerca 
de 3 milhões de euros. Este 
novo equipamento, será 
composto por dois espaços 
amplos, separados por uma 
área pública, que comporta 
um auditório com capacidade 
para quinhentas pessoas e 
uma área privada que incor-
pora os camarins, uma área 
técnica de apoio e uma área 
administrativa. Segundo fon-
te ligada ao Executivo, trata-
-se de uma obra emblemática 
e muito ansiada pela comuni-
dade paredense e que será 
também um novo pólo de 
atração cultural da região.

Câmara de Paredes 
aprova concurso  
público para a  
construção de 
Auditório nas antigas 
instalações da Adega 
Cooperativa
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O 
rebentamento 
de uma caldeira 
numa fábrica de 

móveis em Rebordosa, lan-
çou o pânico e deixou grave-
mente ferido um trabalha-
dor que se encontrava nas 
imediações. 

O equipamento incen-
diou-se, tendo provocado 
queimaduras em cerca de 
cinquenta por cento do cor-
po do homem de 20 anos.

O trabalhador sofreu 
queimaduras de segundo e 
terceiro graus na cara, tórax 
e braços, tendo sido assisti-
do no local pelos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa e 
por uma equipa da viatura 
médica de emergência e rea-
nimação do INEM.

Devido à gravidade das 
lesões, foi induzido o coma, 

principalmente devido a 
queimaduras nas vias respi-

ratórias, que também reque-
reram que tivesse que ser 

ventilado e transportado 
para a unidade de Queima-

dos do Hospital de São João, 
no Porto, onde se encontra 

internado nos Cuidados 
Intensivos.

Acidente com caldeira deixa homem de 20 anos 
gravemente ferido em Rebordosa

Um guarda do Estabele-
cimento Prisional do Vale 
do Sousa, em Paços de Fer-
reira, lançou o terror no 
Hospital da Misericórdia de 
Paredes. O homem, de 59 
anos, deslocou-se ao hospi-

tal com o intuito de visitar a 
mãe, que ali se encontra 
internada. 

Por não lhe ter sido per-
mitida a visita, terá sacado a 
arma de serviço e ameaçou 
as pessoas que se encontra-

vam no local. O guarda foi 
desarmado pela GNR de 
Paredes e posteriormente 
detido e levado para o pos-
to, onde passou a noite, ten-
do sido presente a tribunal 
no dia seguinte.

Guarda prisional saca de arma   
por não poder visitar a mãe  
no Hospital de Paredes
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R
ealizaram-se no 
passado dia 28 de 
novembro, as elei-

ções para a Federação dos 
Bombeiros do Distrito do 
Porto. A lista vencedora, ad-
mitida como lista única, e 
que engloba representantes 
de Associações de dezasseis 
dos dezoito concelhos do 
distrito, tem a particularida-
de de ter José Morais, o Co-
mandante dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, co-
mo Presidente da Direção.

Votaram trinta e oito das 
quarenta Associações inscri-
tas nos cadernos eleitorais, 
tendo a lista liderada por Jo-
sé Morais sido eleita com 
95,4% dos votos.

Segundo o presidente 
eleito, “o facto de exercer o 
cargo de Comandante do 
Corpo de Bombeiros de Pa-
redes há vinte anos, tem-me 
permitido robustecer o co-
nhecimento nas diversas di-
nâmicas do setor da prote-
ção e socorro nomeadamen-
te na Proteção Civil onde 
exerci funções durante ca-
torze anos e na Liga dos 
Bombeiros Portugueses on-
de exerci o Cargo de Vice-
-Presidente achei que seria a 
altura ideal para abraçar es-
te novo desafio”, referindo 
ainda que “a forma expressi-
va da votação, considerando 

as conhecidas restrições ine-
rentes à pandemia, foram 
demonstrativas de que os 
Bombeiros do Distrito se re-
vêm no programa de ação 
para o triénio 2021 / 2023, e 

numa nova liderança à muito 
esperada, acrescentando 
que “estão assim criadas 
condições para desenvolver 
um trabalho de proximidade 
indo ao encontro das expeta-

tivas das Associações Huma-
nitárias e dos Corpos de 
Bombeiros”, destacando ain-
da “a forma responsável co-
mo todo o processo foi con-
duzido pelos Órgãos ainda 

em exercício, bem como, a 
grande elevação com que to-
das as Federadas se envolve-
ram na construção de um 
novo caminho que agora tem 
o seu início.”

O novo elenco terá de 
submeter até ao final do ano 
o plano de atividade e orça-
mento para 2021. A tomada 
de posse decorrerá durante 
os próximos dias.

Comandante dos Bombeiros de Paredes 
eleito Presidente da Direção para a Federação 
de Bombeiros do Distrito do Porto
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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

O Hospital das Forças Ar-
madas (HFAR) recebeu, des-
de o dia 10 de outubro, 122 
doentes COVID provenien-
tes dos hospitais do SNS. O 
Polo do Porto, em apoio à Ad-
ministração Regional de Saú-
de do Norte, acolheu 106 
doentes provenientes dos 
Hospitais de São João, Santo 

António, Penafiel, Amarante, 
Pedro Hispano, Guimarães e 
Famalicão. O Polo de Lisboa , 
em apoio à Administração de 
Saúde de Lisboa e Vale do Te-
jo, acolheu 16 doentes dos 
Hospitais Beatriz Ângelo e de 
Setúbal. Atualmente, encon-
tram-se 34 doentes interna-
dos no Polo do Porto e 10 

doentes no Polo de Lisboa, 
estando-lhes a ser prestados 
os devidos cuidados de saú-
de.  As Forças Armadas dispo-
nibilizaram ao SNS 40 camas 
de internamento no HFAR-
-Polo do Porto e 20 camas de 
internamento e 2 camas de 
Cuidados Intensivos no 
HFAR-Polo de Lisboa.

Hospital das Forças Armadas recebe 
doentes COVID do Hospital de Penafiel

Homem de 41 anos detido  
por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial 
do Porto, através do Posto 
Territorial de Paredes dete-
ve um homem de 41 anos 
por tráfico de estupefa-
cientes, no concelho de 
Paredes.

Na sequência de uma 
denúncia a dar conta de 
que estaria produto estu-

pefaciente escondido num 
anexo de uma residência, 
os militares da Guarda Na-
cional Republicana reali-
zaram diligências policiais 
que culminaram na identi-
ficação do suspeito e na 
realização de uma busca 
domiciliária, onde foi pos-
sível apreender 273 doses 

de haxixe e sete doses de 
canábis.

O suspeito, com ante-
cedentes criminais por ilí-
citos da mesma natureza, 
foi detido e  apresentado 
para interrogatório no Tri-
bunal Judicial de Paredes, 
para aplicação de medidas 
de coação.
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O 
ú l t i m o  d i a 
de votações 
na especiali-

dade do Orçamento de 
E s t a d o  p a r a  2 0 2 1 
(OE2021) trouxe uma 
surpresa: foi aprovada 
proposta de alteração 

que impõe a aplicação 
de descontos nas porta-
gens das auto estradas 
A22, A23, A24 e A25 e 
nas concessões da Cos-
ta de Prata, do Grande 
Porto e do Norte Lito-
ral. A concessão, explo-

rada pela Ascendi, inclui 
a  A41,  a  A42,  a  A4 e a 
VRI, que assim estarão 
a b r a n g i d a s  p e l a 
medida. 

Nos termos da pro-
posta aprovada, os utili-
zadores passarão a usu-

fruir, a partir de 1 de ju-
l h o  d e  2 0 2 1 ,  d e  “ u m 
desconto de 50% no va-
lor da taxa de portagem, 
aplicável em cada tran-
sação”, sendo que, para 
veículos elétricos e não 
poluentes, o desconto 

será de 75%. A votação 
desta proposta de alte-
ração do OE2021, apre-
sentada pelo PSD este-
ve envolta em alguma 
confusão,  que incluiu 
um pedido de repetição 
da votação, que não foi 

a c e i t e .  Fo i  a p r o v a d a 
apenas parcialmente, 
com os votos contra do 
PS e da Iniciativa Libe-
ral, a abstenção do PAN 
e os votos favoráveis do 
PSD, PCP, CDS, BE, PEV 
e Chega.

A4, A41 e A42 terão descontos até 75%  
a partir de 1 de Julho
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O 
Sindicato dos 
Trabalhadores 
dos Transpor-

tes da Área Metropolitana 
do Porto (STTAMP) exigiu a 
suspensão imediata do con-
curso de exploração da re-
de de transportes e “uma 
investigação séria e isen-
ta”ao mesmo, no entanto, a 
Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d o 
Porto (AMP) esclareceu em 
comunicado que “o concur-
so público para concessão 
de transporte público não é 
um capricho, é uma obriga-
ção legal imposta pela legis-
lação europeia e nacional, 
dessa forma, atribuindo li-
cenças outrora atribuídas 
diretamente, com a criação 
de monopólios de décadas, 
que a legislação europeia 
impede desde há vários 
anos”, sublinhou a AMP, em 
comunicado.

No entanto, segundo o 
sindicato “não foram utili-
zados os mesmos critérios 
para as áreas metropolita-
nas de Lisboa e Porto, o que 
desde já não se compreen-
de a razão pela qual duas 
situações semelhantes te-
rem critérios de definição 
de preços diferentes quan-
do as situações são idênti-
cas, com claro prejuízo para 
a AMP”, referiu a estrutura 
sindical, em comunicado.

A AMP vincou que o con-

curso tratou de salvaguardar 
condições de acesso a todos 
os concorrentes, incluindo 
aqueles cujo serviço era con-
testado há anos por falta de 
qualidade, agora expondo-
-os a critérios rigorosos e a 
uma fiscalização clara. Além 
disso, considerou que “nada 
de novo” faz com que seja 
posta em causa a idoneidade 
e a competência técnica com 

que foi elaborado o procedi-
mento, pelo que o concurso 
deverá prosseguir a sua 
tramitação.

Este concurso já foi alvo 
de análise séria e isenta an-
tes do seu lançamento, de-
signadamente através da 
obrigatória obtenção de Pa-
recer Prévio vinculativo da 
Autoridade da Mobilidade e 
dos Transportes (AMT), que 

concluiu pela legalidade de 
todas os aspetos nele previs-
tos”, ressalvou.

Se assim não fosse, acres-
centou, as empresas não 
iriam concorrer a um con-
curso “alegadamente cheio 
de vícios”. Segundo a Área 
Metropolitana do Porto, o 
caderno de encargos acaute-
la a proteção dos trabalha-
dores, obrigando os futuros 

operadores a contratar sem-
pre e, em primeiro lugar, os 
trabalhadores atuais.

A oferta prevista no con-
curso é superior à oferta 
atual, pelo que se prevê a 
criação de postos de traba-
lho adicionais, garantiu. “A 
AMP e o júri do concurso 
mantêm a sua disponibilida-
de para esclarecer as dúvi-
das legítimas, algumas de-

correntes de desconheci-
mento, outras decorrentes 
de desinformação intencio-
nal”, acentuou.

De acordo com o avança-
do pelo Jornal de Negócios, 
em outubro, o transporte 
rodoviário de passageiros 
vai ser operado, nos próxi-
mos sete anos, “por três em-
presas espanholas, e duas 
portuguesas”.

Concurso público para concessão  
de transporte público gera polémica entre 
sindicato e Área Metropolitana do Porto
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Pedro Silva e Joel Coelho, 
dois amigos de Baltar,  aman-
tes do “trail” e da natureza, e 
que conhecem bem a Serra 
do Muro ( Cruzeiro ), resol-
veram, de forma particular, 
construir um baloiço para o 

colocar num dos pontos mais 
espectaculares da referida 
serra. Com a divulgação nas 
redes sociais, o local tem sido 
visitado de forma intensa, o 
que é relatado nas redes 
sociais.  

Na página de facebook,  “ 
Baltar o Centro do Mundo “ , 
os dois amigos referiram 
que:   “ a meta é dinamizar e 
divulgar a Vila de Baltar e 
toda a sua beleza natural e 
aproveitar os magníficos tri-
lhos que Baltar dispõe. Es-
colhemos o local, num pe-

queno trilho próximo do 
Cruzeiro e  limparamos o 
mato em torno do sítio em 
que ficou instalado. Para 
quem gosta destes trilhos 
d a  S e r ra  d o  M u r o ,  p a ra 
quem gosta de visitar o Cru-
zeiro em Baltar,  podem tirar 
a s  m e l h o r e s  f o t o s  p a ra 
guardar na memória e para 
partilhar nas redes sociais e 
outros. Este baloiço mira-
douro é um local esplêndido 
para usufruir de umas vistas 
magníficas desta bela Vila e 
resto do Mundo ".  Os dois 

jovens sentem-se realiza-
dos por ter contribuído efe-
tivamente para a divulgação 
da Vila de Baltar e das suas 
potencialidades.  Este é um 
projeto que pede o envolvi-
mento da Junta de Fregue-
sia e da Câmara Municipal,  
de forma a que  se possa dar 
continuidade, desenvolven-
do a ideia e certificando os 
equipamentos e os aspetos 
logísticos e de segurança 
que devem estar sempre as-
segurados pelas identida-
des competentes.

    BALTAR

O Baloiço Serra do Cruzeiro 

FAUSTINO 
 SOUSA

A Câmara Municipal 
de Paredes, em coordena-
ção com a Junta de Fre-
guesia de Baltar, tem efe-
tuado varias intervenções 
na Vila. A pavimentação 
da Rua do Feital e da Rua S. 

Miguel foi realizada pelos 
trabalhadores da autar-
quia e permitiu melhorar 
as duas vias para benefi-
ciar os moradores na cir-
c u l a ç ã o  p e d o n a l  e 
automóvel.

Todos os sábados 
,das 10h às 12h, o Clube 
de Andebol de Baltar 
faz captações de  bâm-
bis ( masculinos/femini-
nos, 7,8 anos respetiva-

mente).  Os interessa-
dos devem dirigir-se 
nas horas e no dia ante-
riormente indicados, 
ao pavilhão da Escola 
Secundária de Baltar. 

Pavimentação  
da Rua do Feital e da Rua 
de Sº Miguel 

Clube de Andebol de Baltar

Captações “Bambis” 

No passado mês de No-
vembro, a Serra do Muro 
foi debatida no congresso 
nacional de arqueologia. 
Existem muitas vias devi-
damente  calcetadas que 
dão acesso à muralha que 
ainda é visível na serra do 
Muro, conhecida hoje pela 
serra do cruzeiro. Tudo in-
dica que no interior do mu-
ro com cerca de 4 km de 
perímetro, existiram vá-
rias comunidades, quer 
durante o período romano, 
quer na idade média, pois 
foram encontrados muitos 
vestígios  dessas duas épo-
cas históricas. A Serra de 
Baltar tem muitos segre-
dos que são apenas conhe-
cidos por alguns. Tem de 

existir um investimento na 
divulgação e do reconheci-
mento cultural e histórico 
daquele local, enquadrado 
num projeto arqueológico  
que englobe  a natureza, a 
história e a construção de 
um equipamento que dê “ 
vida “ ao local. Existe um “ 
tesouro “ na serra do muro 
que merece ser posto a 
descoberto.  Foi dado um 
pequeno grande passo pa-
ra que num futuro próximo 
a serra do muro seja reco-
nhecida como merece e 
seja um dos pontos funda-
mentais  no âmbito do pro-
jeto “ Serras do Porto “, o 
que  seria excelente para  o 
Concelho de Paredes  e pa-
ra a Vila de Baltar. 

Castro da Serra do Muro 
foi debatido  
no congresso Nacional 
de arqueologia

    REBORDOSA

COVID-19 Rebordosenses cumprem maioritariamente 
as regras impostas neste estado de emergência

O Executivo da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa deliberou 
atribuir mais bolsas de estudo 
aos estudantes do ensino se-
cundário, que residem na fre-
guesia À semelhança dos anos 

anteriores, as candidaturas de-
correram no mês de outubro, e 
a análise é realizada durante o 
mês de novembro, no entanto, 
sensível às dificuldades sociais e 
económicas que as famílias es-

tão a atravessar devido à pan-
demia, para além das habituais 
10 bolsas de estudo, serão atri-
buídas 5 bolsas extraordinárias. 
A entrega do diploma de bolsei-
ro e da primeira prestação será 

realizada individualmente na 
secretaria da Junta de Fregue-
sia, durante o mês de dezembro, 
e não, como habitualmente, na 
festa de Natal que este ano não 
se realizará.

Junta de Freguesia de Rebordosa vai atribuir mais bolsas de estudo

Entre as medidas res-
tritivas estão o recolher 
o b r i g a t ó r i o  d i u r n o  a o s 

fins-de-semana a partir 
das 13h noturno durante a 
semana (entre as 23h00 e 
as 05h00) em vários con-
celhos de maior risco de 
contágio. Numa cidade de-
serta, as poucas pessoas 
vistas na rua conversam 
com os vizinhos que apa-
recem nos quintais ou à 
porta de casa.

PAULO 
PINHEIRO
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CARLA NUNES

ADVOGADA

Violência Doméstica - Não  
sofra até que a morte os separe!

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Doméstica contra as mulheres 
celebra-se todos os anos no dia 25 de Novembro, data que foi instituída pela Reso-
lução 52/134 da ONU, com a finalidade de alertar para o grave problema que atinge 
maioritariamente as mulheres, quer na sua casa, local de trabalho, quer a nível psi-
cológico ou físico.

Este crime violento funda-se na desigualdade de género, impondo o homem o seu 
poder sobre a mulher, gerando uma grave violação dos Direitos Humanos, limitando 
a autonomia e liberdade das mulheres.

Os registos demonstram que nos primeiros nove meses do ano, se registaram 
onze mil casos de violência doméstica, e apesar de se verificar uma diminuição do 
número comparativamente com o ano de 2019, o combate e a prevenção deste cri-
me violento tem de ser o foco, e como tal, tem-se vindo a construir um quadro legis-
lativo com essa finalidade, sendo de relevância o implementado no Decreto – Lei 
101/2020 de 26 de Novembro, que procede à oitava alteração do Decreto –Lei 
112/2009.  Com este Decreto-Lei 101/2020 visa-se a atribuição de um subsídio à 
vitima de violência doméstica, criando-se uma licença de reestruturação familiar e 
respectivo subsídio, aplicável à vitima, em razão da prática do crime de violência 
doméstica, que seja obrigada a mudar a sua residência.

Assim, o trabalhador que seja vitima de violência doméstica, a quem lhe tenha 
sido atribuído esse estatuto, e que seja obrigado a sair da sua residência, tem direito 
a uma licença de 10 dias seguidos, quer seja trabalhador independente, por conta de 
outrem, e trabalhador em exercício de funções públicas.

A responsabilidade pelo pagamento do subsídio compete ao sistema de seguran-
ça social. Mais, uma medida para reforçar a protecção das vítimas, para que não ca-
lem a sua voz, e não sofram até que a morte os separe!

Víctor Oliveira, treinador de fute-
bol, faleceu dia 28/11, tinha 67 anos. 
O futebol não perde mais um; não per-
de apenas um treinador; o futebol per-
de um grande homem, um homem ho-
nesto, simples e humilde. Um homem 
digno que nunca se curvou perante 
interesses instalados e fez da frontali-
dade e vertical idade imagens de 
marca.

Desde sempre ligado ao futebol, 
primeiro como jogador, depois como 
treinador. Era conhecido como o rei 
das subidas. Subiu 11 vezes as equipas 
que treinou da 2ª Liga à 1ª – e numa de-
las fê-lo duas vezes, curiosamente a 
p r i m e i r a  ( 1 9 8 9 / 9 0 )  e  a  ú l t i m a 
(2018/19) – no FC Paços de Ferreira. 
Subiu ainda Académica, União Leiria, 
Belenenses, Leixões, Arouca, Morei-
r e n s e ,  U n i ã o  M a d e i ra ,  C h ave s  e 
Portimonense. 

Mas, para mim, não é pelas subidas 
de divisão e pelas vitórias que Víctor 
Oliveira ficará na memória.  É um 

exemplo pelo caminho que decidiu tri-
lhar.  Nunca treinou um dos ditos 
“grandes” mas merecia. E também não 
merecia ter estado esta época em ano 
sabático – não se entende como al-
guns clubes não fizeram esforço para 
ter este enorme profissional. Aliás, 
quando ele treinava uma equipa da 2ª 
Liga dizia-se logo que essa equipa já 
tinha garantido a promoção.

Desde 1985/86, quando se dedicou 
em a ser treinador, nunca esteve sem 
treinar – foram 35 épocas consecuti-
vas (tinha treinado em 1978/79 quan-
do ainda era jogador).

Esta época chegou a ter aparições 
em programas televisivos e não se coi-
bia de,  com rectidão,  dar as suas 
opiniões.

Víctor Oliveira deixa-nos inespera-
damente, após ter sofrido um ataque 
cardíaco, enquanto caminhava na 
praia de Angeiras. Deixa-nos em enor-
me legado. Deixa-nos um grande trei-
nador.  Mas deixa-nos um grande 
homem.

Não o conhecia, mas será sempre, 
para mim, uma referência, um exem-
plo. Obrigado por tudo.

Vítor Oliveira 
um enorme legado que nos deixa
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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

Para que não se deixe   
ficar ninguém para trás

O 
tema é atual e decisivo. E 
exige até que falemos dos 
“cordeiros”, do seu discur-

so mavioso, do cancele-se, do proíba-
-se, do confine-se. Cancele-se, sim, e 
fiquem (bem?) em casa. Dizem.

Quantos já não ouviram isto?  Na 
associação desportiva, na promoção 
de eventos, na realização de espetácu-
los, na vida cultural.  No exercício de 
direitos, na atividade política, no pro-
testo, na reivindicação. Nas atividades 
normais de lazer. Cancele-se e depois 
se verá. Dizem. Quantos não assisti-
ram ultimamente e subtilmente a este 
exercício do medo, à interrupção for-
çada da normalidade da vida, nas suas 
diferentes dimensões, substituída  pe-
la ininterrupta promoção da inevitabi-
lidade da morte, da doença, da desgra-
ça?  Quantos?

Os epidemiologistas do medo di-
zem-nos que as medidas injustificadas 
e irrestritas do estado de emergência 
são tão boas, tão adequadas, que mes-
mo antes de ser aplicadas, já “achata-
ram” a famosa curva pandémica. Um 
caso singular.  Os apologistas da inse-
gurança dizem-nos que um dia certa-
mente tudo se recompõe, e que a liber-
dade e a democracia podem ser sus-
pensas por tempo indeterminado…até 
que…alguém…julgue possível…ou ne-
cessário… o seu renascimento. Uma 
fezada. Cancele-se. Tudo? Não. Os do 
costume têm de se deslocar, têm que 
trabalhar, mesmo que não sejam prio-
ritários ou essenciais. As empregadas 
domésticas, as empregadas de limpe-
za, os funcionários dos hipermercados 
e lojas de distribuição, os funcionários 
das empresas de segurança, os funcio-
nários das autarquias, os trabalhado-
res rurais da apanha da azeitona, ou 
outros. Esses podem (ou devem) circu-
lar sem garantia de segurança sanitá-
ria em transportes apinhados ou re-
mediar-se sem eles. Esses, tantas ve-
zes sujeitos à praga da desregulação 
dos horários e da laboração contínua. 
É a vida dos servos.

À pandemia, à sua boleia, avança a 
epidemia antidemocrática. Que tenta 
cancelar, tenta proibir, tenta confinar. 
Através da manipulação de sentimen-

tos, de emoções, de vontades. Há os 
“cordeiros” que se excitam com as es-
tradas vazias, de sábados e domingos, 
e não conseguem ver no futuro as pra-
teleiras vazias, os bolsos vazios, as 
poupanças vazias. Porque não são as 
suas prateleiras, os seus bolsos, as suas 
poupanças.

Há “cordeiros” à espera da sua 
oportunidade para o discurso lamurio-
so, pesaroso, complacente, para a cari-
dadezinha das migalhas abençoadas, 
sem esperar que lhes recordemos um 
dia que uma outra via era possível, uma 
outra racionalidade se justificava.

Há “cordeiros” que julgam que as 
mortes em casa são mais “naturais” 
que as mortes nos hospitais. Há as Ma-
nuela Ferreira Leite e “os hemodialisa-
dos com 70 anos a ser obrigados a pa-
gar os seus tratamentos”. Há “cordei-
r o s ”  q u e  n u n c a  p e n s a ra m  q u e 
inúmeros portugueses sofrem de de-
pressões e ansiedades e o destino pre-
sente lhes anuncia a necessidade de 
uma polimedicação cada vez mais 
agressiva. Rica oportunidade esta pa-
ra alguns “cordeiros” e vendedores de 
psicofármacos! Há “cordeiros” que 
disfarçam mal a sua incapacidade em 
servir com utilidade a sua família, o seu 
vizinho, a sua comunidade. Por falta de 
coragem, de caráter ou convicção. Há 
“cordeiros” que são simplesmente pe-
rigosos. “lobos”.  É portanto importan-
te nesta crise não deixar ficar ninguém 
para trás, à mercê de lobos famintos.

Ah! Houve Congresso do Partido 
este fim de semana em Loures e estive 
lá. Felizmente não somos todos iguais.

A 
melhor notícia dos últimos dias 

vem no relatório da Administra-

ção Regional de Saúde do Norte 

que demonstra que, nas últimas 3 sema-

nas, em Paredes e no Vale do Sousa, os 

números de infetados com Covid-19 tem 

vindo a baixar consecutivamente. Na se-

mana de 3 a 9 de novembro nos 5 conce-

lhos do Vale do Sousa somaram-se 4294 

novos infetados, número que baixou para 

os 3657 na semana seguinte (de 10 a 16), 

e que desceu ainda para os 2987 na sema-

na passada. São menos 1307 casos em 

relação à primeira semana do mês e me-

nos 670 em relação à última. Paredes tem 

agora uma taxa de incidência de 1553 ca-

sos por 100 mil habitantes, o que coloca o 

concelho no caminho de sair do grupo que 

integra como categoria de risco “extre-

mamente elevado”. Os números são ani-

madores; contudo, está vista que não 

houve uma estratégia nem por parte do 

Governo, nem da autarquia para esta fase 

do desconfinamento com medidas e polí-

ticas eficazes que pudessem minimizar e 

prevenir novos surtos como aqueles que 

acabaram por ocorrer na nossa terra. 

Uma impreparação no período de des-

confinamento entre agosto e outubro 

que levou a que não fossem afetados 

meios humanos adequados e suficientes 

para o rastreio das novas cadeias de 

transmissão, por forma a isolar, num espa-

ço de tempo reduzido, as novas pessoas 

infetadas. Na nossa região este cenário 

era bastante claro dada a falta de recur-

sos dos Centros de Saúde e da Adminis-

tração de Saúde (que é notória, em Pare-

des) e sobretudo dado o perfil industrial 

do nosso concelho com elevado número 

de trabalhadores em espaço de fábrica e 

ambientes congestionados.  Não tenho 

dúvidas sobre quão imperioso é o traba-

lho do governo e das autarquias para que 

a responsabilidade individual dos cida-

dãos nas diferentes atividades se traduza 

em resultados positivos. De seguida apre-

sento algumas medidas que entendo que 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Números que brilham...Mas há muito por fazer!

mariocamilomota@gmail.com

E
stamos em estado de emergência, mas preventiva. 
Eu admito que não sei o que isso é. 
No inicio da pandemia ouvia-mos falar de uma guerra contra um inimigo 

terrível e insidioso. Perante as investidas do inimigo o Governo decidiu distri-
buir guarda chuvas pela população para fazer face ao bombardeamento diário 
do inimigo. 
Porém tal não funcionou. As baixas são muitas e ultrapassam o que militarmen-
te se fala em danos colaterais. 
Que fazer? 
Bem, uma emergência preventiva?? ?
Alguém me explica o que é isto? 
Admito que estou confuso. 
Estamos em estado de emergencia, ou não?
Estamos a ser bombardeados ou não?
Isto é tudo uma brincadeira ou não?
Mais uma vez admito a minha confusão, afinal qual é a decisão?

Emergência parda
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Números que brilham...Mas há muito por fazer!
o Executivo Municipal e as Juntas de Fregue-

sia poderiam suportar para fazer a diferença:

- Campanha de comunicação com mensagens 

por grupos etários (idosos, jovens, etc.) na tele-

visão regional, na rádio local, nas redes sociais, 

nos outdoors informativos dos centros de vi-

las ou lugares, entre outros;

- Informação pública online por freguesia, indi-

cando o número de casos e respetivas origens 

(meio familiar, trabalho, transportes, lares, 

desconhecido, entre outros);

- Manutenção constante de informação sobre 

medidas de proteção: máscaras, distancia-

mento social, lavagem de mãos, entre outras;

- Reforço do dispositivo de saúde pública para 

a realização dos inquéritos epidemiológicos, 

com apoio das Juntas de Freguesia, nomeada-

mente Técnicos residentes no concelho de 

Paredes;

- Realização de testes à população, com imple-

mentação de um plano local de testagem nas 

escolas, a todos os que trabalham no atendi-

mento público e que usam com elevada fre-

quência transportes públicos;

- Estímulo e facilitação da realização de testes 

por empresas ou iniciativas individuais (para a 

pequena indústria e para o comércio de Pare-

des) comparticipados, retirando a necessida-

de de prescrição médica;

- Coordenação de todo o esforço de testagem 

com apoio da Polícia Municipal, em convénio 

com as Forças Armadas, considerando que 

uma estrutura de comando e controle é decisi-

va nesta matéria.

Esta necessidade de prevenção e reforço da 

testagem é fundamental para garantir o não 

colapso do apoio do SNS à pandemia e aos ne-

cessários cuidados a outras doenças. Um sis-

tema que na nossa terra é representado pelo 

Hospital Padre Américo e que há muito as ca-

tivações socialistas de Mário Centeno, M. Pi-

zarro e dos presidentes de Câmaras socialis-

tas da região vetaram ao abandono de meios e 

pessoal qualificado na resposta aos doentes 

não Covid, deixam Paredes e o Vale do Sousa 

sem opções para a Pandemia (como vemos os 

doentes covid da nossa área são enviados para 

fora da região por falta de tudo!). E com isto fi-

camos abandonados no topo da escala dos 

números covid-19, do país...

Espero que esta redução de casos, mesmo ten-

do presente que a descoberta de vacinas po-

derá permitir o regresso à (nova?) normalida-

de, permita uma correção nos planos, com es-

forços conjugados,  para um combate 

agressivo à pandemia e garantia de um a visão 

mais  clara de um futuro com alguma 

esperança. 

psilvaparedes@gmail.com

Ouvir os jovens

D
ecorreu no passado dia 30 
de Novembro, via zoom, 
pois as regras atuais as-

sim o obrigam, a sessão do 8º Diálogo 
J ove m  d a  U n i ã o  E u r o p e i a ,  e m 
Paredes.

O Diálogo Jovem da União Euro-
peia é um processo articulado a nível 
europeu com implementações nacio-
nais que pretende promover o diálo-
go e a cooperação entre jovens e deci-
sores políticos no desenho, imple-
mentação e monitorização das 
políticas de juventude e que se en-
contra integrado na Estratégia Euro-
peia para a Juventude 2019-2027.

Esta iniciativa resulta do Livro 
Branco para a Juventude: Um novo 
Ímpeto para a Juventude Europeia 
(2001) que estabelece a importância 
da auscultação dos jovens nos pro-
cessos que lhes dizem respeito.

Em 2005, o conselho da União Eu-
ropeia aprovou uma resolução em 
que convidava a Comissão Europeia e 
os Estados Membros a desenvolve-
rem um Diálogo Estruturado com jo-
vens, organizações de juventude, es-
pecialistas em políticas de juventude, 
bem como com decisores políticos. É 
neste âmbito que é desenvolvido e 
adotado em 2009 o Quadro Renova-
do de Cooperação Europeia no Domí-
nio da Juventude (2010-2018) que 
cria o Diálogo Estruturado. Em 2018, 
foi aprovado a nova Estratégia Euro-
peia para a Juventude 
(2019-2027) que re-
novou esse mecanis-
mo de participação, 
que agora adota o 
n o m e  D i á l o g o  d a 
União Europeia com 
a Juventude, e para o 
qual os jovens contri-
buíram diretamente 
através dos Objetivos 
E u r o p e u s  p a r a  a 
Juventude.

A iniciativa conjunta 
com o Conselho Nacional 
da Juventude, assumiu-se 
como um espaço de parti-
lha, encontro e participação 
que fomentou o debate de 
ideias entre os jovens e que 

resultaram num conjunto de propos-
tas que visam a aproximação dos jo-
vens aos decisores políticos.

Durante a ação, foram realizadas 
diversas dinâmicas onde os partici-
pantes avaliaram o impacto das opor-
tunidades de participação nas deci-
sões das políticas de juventude locais, 
nacionais e da união europeia.

Tive o prazer de participar nesta 
iniciativa enquanto Vereador do Pe-
louro da Juventude, e aproveitei a 
oportunidade para destacar a neces-
sidade de os jovens se envolverem e 
de serem ouvidos no âmbito das polí-
ticas locais de juventude assim como 
contribuírem ativamente com ideias 
para aquele que será o espaço privile-
giado de partilha que brevemente 
servirá os jovens do concelho, a Casa 
da Juventude de Paredes.

Abordei a necessidade de os jo-
vens se organizarem e formalizarem 
as suas associações, de forma poder 
aproveitar as oportunidades existen-
tes a nível nacional e local.

São inúmeros os programas lança-
dos a nível nacional por estruturas 
como por exemplo o IPDJ e o Erasmus 
Plus aos quais os jovens Paredenses 
se poderiam candidatar no caso de 
terem as suas associações muitas ve-
zes informais organizadas de uma 
forma mais formal.

O movimento associativo juvenil 
no concelho é rico, mas carece de uma 
organização mais formal.

Os jovens mostraram-se empe-
nhados como sempre, e por aproveito 
para parabenizar os jovens e as esco-
las que num dia de tolerância de pon-
to, decidiram dar o seu contributo 
para novas políticas de juventude.

Por
PAULO
SILVA
Professor

Emergência parda Estado de emergência, mas mitigado???
O que é isto senhor Presidente da República? Um Estado de emergência 
mitigado?
Estão com medo de que?
Dos mortos? 
Dos que vão morrer?
Da vossa consciência?
De um estado de guerra, passamos a um estado de indecisão. 
Ninguém sabe o que fazer, o que decidir, governa-se a vista, governa-se como 
antigamente, do “caralho”.
Admito que estou decepcionado com o Presidente. 
Esperava dele a força nestas horas de fraqueza. 
Revelou-se fraco nos momentos mais imprescindíveis.
O povo precisa de alguém que o acompanhe na desgraça, que o ilumine e lhe de 
orientações. Marcelo tem revelado ausência de filme para selfies...
E neste momento um filme a preto e branco, muito fraco e pouco divertido. 
Um Presidente sem soluções, sem capacidade de intervenção e influência, sujei-
tando-se a entregar a  presidência da república a uma escumalha sem critério. 
Porque são inúmeros os que querem comer do seu cadáver. 
Admitamos, Marcelo, revelou-se uma selfie.
Tira-se uma vez e pronto, já chega. 
Mas queríamos dele que se perpetuasse no tempo, como um Rei.
Pois é... como um Rei.
Mas apesar de se movimentar tao bem entre a elite europeia, falta a Marcelo a 
capacidade de perpetuação na vida do seu povo. 
Está a faltar a visao, a ponderação e a determinação.
Esvaziou-se num reality show, em que ele era a estrela.
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V
ítor Oliveira, o míti-
co treinador mato-
sinhense, que ga-

nhou notoriedade pelas suces-
sivas subidas de divisão, 
faleceu no passado dia 28 de 
Novembro enquanto dava uma 
caminhada.

O treinador, natural de Ma-
tosinhos deixa um legado mag-
nífico, com muitas conquistas, 
principalmente muitas subidas 
de divisão. Afastado do futebol, 
desde o fim da época passada 
por opção, era neste momento 
comentador da Sport Tv, onde 
analisava e comentava as inci-
dências do nosso campeonato 
e onde em setembro, após ser 
operado à coluna, anunciara 
que tinha a intenção de colocar 
ponto final na carreira como 
treinador, tendo afirmado que 
“é muito provável que pare de 
treinar mas continue ligado ao 
futebol noutro tipo de função. 
Afastar-me completamente 
não me parece que seja muito 
viável”. Curiosamente, no dia 
do trágico falecimento, o Lei-
xões revelou que Vítor Oliveira 

ficara precisamente de respon-
der esta semana a um convite 
para diretor-geral. Vítor Olivei-
ra era uma treinador extrema-
mente qualificado e  ficará na 
história ainda por ter sido, mui-
to provavelmente, o único trei-
nador português a admitir um 

dia que a sua equipa havia ven-
cido graças a erros de um árbi-
tro. O coração traiu-o, enquan-
to dava uma caminhada, como 
o fizera tantas vezes, junto à 
praia,  em Matosinhos, onde 
nasceu em 1953 e onde veio a 
falecer num mês de novembro 

absolutamente pavoroso para 
o futebol. A Liga de Futebol 
Profissional, anunciou que em 
memória de Vítor Oliveira, o 
seu nome passará a batizar o 
prémio de treinador do mês das 
provas profissionais. Em Mato-
sinhos foram decretados dois 

dias de luto municipal. Mas se a 
história do treinador é sobeja-
mente conhecida, principal-
mente por quem anda mais 
atento ao mundo da bola, pou-
cos saberão que na época de 
1975/76, Vítor Oliveira jogou 
no União de Paredes, naquele 
que foi o primeiro ano do clube  
no futebol profissional, dispu-
tando o Campeonato Nacional 
da 2ª Divisão. O clube pareden-
se de se associar às manifesta-
ções de pesar que foram che-
gando de todo o lado. Em nota 
de pesar publicada na conta 
oficial no Facebook, o União de 
Paredes, que disputa o Cam-
peonato de Portugal, lamentou 
a morte de Vítor Oliveira.

"O União Sport Clube de Pa-
redes endereça as mais senti-
das condolências à família e 
amigos do Grande Vítor Olivei-
ra. Vítor Oliveira representou o 
USC Paredes, enquanto joga-
dor, na época 75/76, será sem-
pre um dos nossos. O 'rei das 
subidas' subiu ao céu, que des-
canse em paz", pode ler-se na 
mensagem do clube. O União 

de Paredes foi o segundo clube 
do antigo médio, que tinha 
cumprido a formação no Lei-
xões. Jogou ainda no Famali-
cão, Sporting de Espinho, Spor-
ting de Braga e Portimonense.

Mas Vítor Oliveira, ficará 
para sempre conhecido como 
'rei das subidas'. Atingiu onze 
promoções ao principal esca-
lão, em dezoito presenças, ao 
serviço de Paços de Ferreira 
(1991 e 2019), Académica 
(1997), União de Leiria (1998), 
Belenenses (1999), Leixões 
(2007)), Arouca (2013), Morei-
rense (2014), União da Madeira 
(2015), Desportivo de Chaves 
(2016) e Portimonense (2017). 
Em mais de trinta anos como 
treinador, entre 1978 e 2020, 
dirigiu Famalicão, Portimonen-
se, Maia, Paços de Ferreira, Gil 
Vicente, Vitória de Guimarães, 
Académica, União de Leiria, 
Sporting de Braga, Belenenses, 
Rio Ave, Moreirense, Leixões, 
Trofense, Desportivo das Aves, 
Arouca, União da Madeira, 
Desportivo de Chaves e Paços 
de Ferreira.

Vítor Oliveira, treinador das subidas e antigo  
jogador do União de Paredes faleceu aos 67 anos

O Leixões  prestou  

homenagem  a Vitor Oliveira  

através da pintura  

de um mural

Vitor Oliveira (segundo na fila de baixo a contar da esquerda) jogou no União de Paredes na época 1975/1976
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F
oi um Benfica em 
serviços mínimos 
a q u e l e  q u e  s e 

apresentou em Paredes. As 
águias ganharam pela mar-
gem mínima, tiveram domí-
nio total do jogo, mas nunca 
conseguiram manifestar a 
evidente superioridade 
técnica e táctica, já que o 
União de Paredes, apesar 
das suas limitações, conse-
guiu quase sempre manie-
tar os comandados de Jor-
ge Jesus, uma equipa ainda 
à procura da melhor forma, 
apesar de neste jogo ter jo-
g a d o  c o m  o s  m e n o s 
utilizados.

Acabou por ser o golo 
solitário do grego  Samaris 
a resolver o jogo, através de 
um cabeceamento na pe-
quena área, na sequência 
de um livre direto batido 
p o r  C e r v i  n o  l a d o 
esquerdo.

Jorge Jesus apostou nu-
ma estratégia a explorar a 
profundidade dos laterais, 
mas os cruzamentos para 
área esbarraram sempre 
na capacidade defensiva 
de Meneses e Henrique, 
que iam  conseguido anular 
os movimentos de Facun-
do Ferreyra (em estreia es-
t a  é p o c a )  e  G o n ç a l o 
Ramos. 

Naturalmente instalado 
no meio campo adversário, 
os encarnados tiveram so-
beranas oportunidades pa-
ra marcar - Gonçalo Ramos 
e Pizzi assinaram dois re-
mates de bola corrida, mas  
só de bola parada é que o 
Benfica marcou.

Até ao golo sofrido, o 
União de Paredes manteve 
um bloco defensivo de nove 
jogadores, mas a partir daí, 
usando as aramas à sua dis-
posição, começou a virar-se 
mais para o ataque. 

Ismael foi o primeiro a 
demonstrar as ideias do 
treinador: jogo apoiado e a 
explorar as costas da defe-
sa benfiquista. O remate do 
extremo foi defendido a 
dois tempos por Helton Lei-

te (em estreia absoluta pe-
las águias), no entanto ape-
sar do esforço, o União de 
Paredes foi incapaz de sur-
preender o Benfica. 

No início da segunda 
parte a dinâmica manteve-
-se, mas os jogadores pare-
denses nunca conseguiram 
incomodar verdadeiramen-
te o Benfica, que tentou de 
tudo para ampliar o marca-
dor, mas tiveram sempre 
muita dificuldade em de-
sorganizar o Paredes. 

Os homens de Eurico 
C o u t o  n ã o  t r e m e ra m  e , 
apesar de não terem criado 
perigo no ataque, mantive-
ram sempre o Benfica em 
alerta, ao mesmo tempo 
que evitaram erros no seu 
último reduto.  Jorge Jesus 
sentiu que a equipa preci-
sava de mais frescura e di-
namismo no ataque e, nesse 
sentido, lançou dois joga-
dores que habitualmente 
jogam pela equipa B para 
agitar o jogo (Tiago Araújo 
e Daniel dos Anjos, ambos 
t a m b é m  e m  e s t r e i a 
absoluta).

O Benfica ganhou velo-
cidade e irreverência, no 
entanto o grande perigo 
continuou longe da baliza 
de Marco Ribeiro e o resul-
tado não se alterou. 

Nos últimos minutos, o 
União de Paredes arriscou, 
c o m  a  i n c l u s ã o  d e  m a i s 
avançados, só que o Benfica 
respondeu com a entrada 
do defesa central Morato e 
terminou o jogo com três 
centrais, de forma a evitar 
qualquer sobressalto.

Apesar da derrota, estão 
de parabéns os jogadores e 
equipa técnica do União de 
Paredes pela excelente ré-
plica dada a uma equipa ha-
bituada a outros voos.

De realçar ainda que o 
Benfica cedeu a parte da re-
ceita televisiva a que tinha 
direito, revertendo esta na 
totalidade para o União de 
Paredes, que acaba por re-
ceber um valor de cinquen-
ta mil euros.

Terceira Ronda da Taça de Portugal 

União Sport Clube de Paredes    0 – 1    Sport Lisboa e Benfica

Benfica em serviços mínimos elimina 
União de Paredes com vitória tangencial

FICHA DO JOGO
Cidade Desportiva de Paredes
21 de Novembro de 2020

UNIÃO SPORT CLUBE DE PAREDES
Marco Ribeiro; Meneses;Amadeu e Henrique;(Gomina, aos 89') Ban-
goura; Ema; Tó Jó (Cap.) (Ferraz, aos 89') e Marcão; Ismael (Tavares, aos 
79'); Nuno Martins (João Rafael, aos 59') e Madureira (Gazela, aos 89')
Cartão Amarelo para Ema, Henrique e Madureira.

SPORT LISBOA E BENFICA
Hélton Leite; Gilberto; Jardel (Cap.); Ferro e João Ferreira (Morato, 
aos 90'); Samaris; Chiquinho; Pizzi e Cervi; Gonçalo Ramos (Tiago 
Araújo, aos 69') e Ferreyra (Daniel dos Anjos, aos 69')
Cartão Amarelo para Gonçalo Ramos.
Golo: Samaris, aos 26 minutos.
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DIVERSOS/CULTURA

PUB

COMUNICADO

A Santa Casa da Misericórdia de Pare-
des, a Câmara Municipal de Paredes e a 
Autoridade de Saúde Local, sobre a 
atual situação da Estrutura Residen-
cial Para Idosos (ERPI), entendem ser 
seu dever esclarecer publicamente o 
seguinte: 

1. Perante a denúncia de não estar a ser cumpri-
do por parte de colaboradores da instituição o 
dever de não comparência ao serviço por con-
tatos diretos com infetados COVID-19 ou pe-
rante a existência de sintomas, as entidades 
signatárias mantiveram uma permanente vigi-
lância da situação, através da realização de tes-
tes rápidos diários, uma atuação de resposta 
eficaz às necessidades, com a presença diária de 
apoio de enfermeiros e de médicos. 

2. O Plano de Contingência adotado, a qualida-
de das instalações, o reforço das equipas de 
apoio (de 100 funcionários, foram contratados 
cerca de 40 através do MAREES) e as medidas 
de sanidade e de etiqueta social têm vindo a re-
velar-se suficientes e necessárias para assegu-
rar aos 61 utentes da ERPI, bem como aos seus 
colaboradores as condições de controlo e miti-
gação da situação atual. 

3. Afirmam que a criação de uma ala COVID-19, 
para os utentes infetados, e outra para os não 
infetados, não havendo deslocação de utentes 
para outros lugares, mostra-se, até ao momen-
to, a mais adequada. 

4. Nos últimos dias, entre os utentes e os cola-
boradores que estão infetados com a CO-
VID-19, dez utentes apresentaram sintomas a 
exigir mais cuidados, tendo sido encaminhados 
ao Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. 

5. Lamentamos ter de informar, à data de hoje, 
que quatro utentes, de idades avançadas e por-
tadores de outras comorbilidades, vieram a fa-
lecer. Aos familiares e amigos apresentamos as 
nossas mais sentidas condolências. 

Paredes, 2 de Dezembro de 2020

A 
F u n d a ç ã o  A 
LORD assinalará 
o seu vigésimo 

quarto aniversário a 5 de de-
zembro de 2020.

Ao longo destes 24 anos, é 
de relevar a sua capacidade 
de adaptação que lhe permi-

tiu concretizar múltiplos pro-
jetos, desenvolvidos pelos di-
versos departamentos que a 
compõem.

Face aos recentes desafios 
ligados à crise pandémica, a 
Fundação A LORD vai conti-
nuar a trabalhar e a procurar 

medidas que ajudem as insti-
tuições locais a ultrapassarem 
os efeitos desta crise no teci-
do social.

A Fundação A LORD como 
instituição cultural prossegui-
rá a sua programação, tendo 
em vista o enriquecimento da 

comunidade. Neste sentido, 
destacamos o papel da Biblio-
teca que comemora o seu vi-
gésimo aniversário.

Confiança no futuro e ca-
pacidade de constante reno-
vação serão os caminhos a se-
guir por esta Instituição!

A Biblioteca comemora 
hoje mais um aniversário e, 
no próximo dia 5, a Funda-
ção A LORD está também 

de parabéns. Em tempo de 
confinamento, sem o habi-
tual convívio festivo, assi-
nalamos os eventos com a 

certeza de trabalharmos 
sempre em prol do desen-
volvimento social e cultural 
de Lordelo.

PARABÉNS BIBLIOTECA!
PARABÉNS 
DA  FUNDAÇÃO
A LORD!

XXIV Aniversário da Fundação A LORD

XX Aniversário da Biblioteca
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BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

Aos familiares de  

todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  

condolências

FALECEU

MARIA GONÇALVES  
DA SILVA
Faleceu no dia 18 de novembro com 90 anos. Era 
natural de Besteiros-Paredes e residente em Bita-
rães, Paredes. Era casada com Francisco Ribeiro.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

GASPAR FERREIRA LEITE
Faleceu no dia 30 de novembro com 99 anos. Era 
natural de Modelos- Paços de Ferreira e residente 
na Rua de Lamaçães, nº. 3, Vilela, Paredes. Era viúvo 
de Bonifácia Ferreira Coelho.
AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras,genros, netos, e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Partici-
pam também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 
11 de dezembro pelas 19:30 horas na Capela de S. José  Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.  A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa Lda. - ( Gerência de José Paulo Couto )
- Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) -  

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

FALECEU

JUSTINA ROSA MOREIRA
Faleceu no dia 29 de novembro com 80 anos. Era 
natural e residente em Louredo, Paredes. Era 
casada com João Freire da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada quar-
ta-feira, dia 9 de dezembro, pelas 19:30 horas na Igreja Paroquial 
de Louredo, Paredes, agradecendo também, desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349
LOUREDO/PAREDES

FALECEU

ALFREDO NETO DA ROCHA
(SR. ALFREDO MANCA)
Faleceu no dia 26 de novembro com 83 anos. Era 
natural de  Vilela-Paredes e residente na Av. Vasco  
da Gama, nº. 40, Vilela, Paredes. Era viúvo  de Eva 

Fernanda Martins da Rocha.
AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família vêm  por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas e do funeral, bem 
como na missa de 7º dia do seu ente querido ALFREDO.

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

VALENTINA SOARES RIBEIRO
Faleceu no dia 29 de novembro com 2 meses. Era natural e residente em Beire, Paredes. Era filha de 

Carlos Joaquim Moreira Ribeiro e de Cristela Glória Ribeiro Soares.

AGRADECIMENTO

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

a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 

aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 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
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FALECEU

JESOFINA DA SILVA
Faleceu no dia 21 de novembro com 100 anos. Era natural da Beire-Paredes, e 
residente na Trav. Monte da Passagem, nº. 59   Paredes. Era viúva de José Maria 
Ferreira Peixoto dos Santos.
 

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

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

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO MOREIRA NOGUEIRA
Faleceu no dia 28 de novembro com 84 anos. Era natural da Besteiros-Paredes, e 
residente na Rua Capitão Laurindo Vasconcelos, nº. 463, Besteiros, Paredes. Era 
casado com Albina Ferreira 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 
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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ALBINA DE LEMOS RIBEIRO
Faleceu no dia 30 de novembro com 86 anos. Era natural de Mouriz-Paredes, e 
residente na Rua Elias Moreira Neto, nº. 161, Paredes. Era viúva de Graciliano das 
Neves Coelho Barbosa.
 

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

AMÉRICO MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 18 de novembro com 62 anos. Era natural de Vila Cova  
de Carros-Paredes e residente na Rua dos Correios, nº. 44, Baltar, Paredes.  
Era casado com Maria Emília Coelho da Fonseca.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

SOFIA RIBEIRO DE SOUSA
Faleceu no dia 30 de novembro com 82 anos.Era natural da Mouriz-Paredes, e 
residente na Rua Elias Moreira Neto, nº. 161,   Paredes. Era viúva de António José 
Ferreira de Carvalho.
 

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

MARIA ILÍDIA DE JESUS DE SEABRA
Faleceu no dia 23 de novembro com 77 anos. Era natural da Duas Igrejas-Paredes, 
e residente na Trav. da Saudade, nº. 2, Paredes. Era viúva de João de Moura Pinto.
 

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO MONTEIRO
Faleceu no dia 25 de novembro com 87 anos. Era natural da Castelões de Cepe-
da-Paredes, e residente na Trav. Monte de Passagem, nº. 55, Paredes. Era viúva de 
Eduardo Pinto.
 

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

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

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

PAREDES

FALECEU

DEOLINDA BARBOSA DA SILVA
Faleceu no dia 27 de novembro com 83 anos. Última residência: Rua das Pedrinhas 
de Sal, nº. 168, Lordelo, Paredes. Era viúva de Rodrigo Moreira Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade 

de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, domingo, dia 6 de dezembro, 
às 11 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
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA CELESTE MOREIRA DE AZEVEDO
Faleceu no dia 20 de novembro com 84 anos. Era natural de Baltar-Pa-
redes e residente na Rua do Cruzeiro, nº. 421, Baltar-Paredes. Era viúva 
Manuel Moreira da Silva.
 

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas as pessoas de 
suas relações 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

FALECEU

DEOLINDA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 25 de novembro com 75 anos. Última residência: Rua Central de 
Mouriz, nº. 686, Mouriz-Paredes Era casada com José Augusto Ferreira de Carva-
lho.

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, 
sábado, dia 5 de dezembro, pelas 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

MANUEL DA SILVA E SOUSA
Faleceu no dia 28 de novembro com 62 anos. Última residência: Rua Moreira de 
Carvalho, nº. 78, Duas Igrejas-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, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
domingo, dia 6 de dezembro, pelas 11 horas na Igreja Paroquial de Duas Igrejas, Paredes, agrade-
cendo 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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA FERREIRA PACHECO
Faleceu no dia 23 de novembro com 82 anos. Era natural de Gondalães-Paredes 
e residente na Rua S. Damião, nº. 529, Besteiros, Paredes. Era viúva de Adão de 
Sousa Tavares.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

SORAIA MANUELA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 24 de novembro com 32 anos. Última residência: Av. Joaquim Ribei-
ro da Mota, nº. 300, Gandra, Paredes. Era  solteira.

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

A FAMÍLIA
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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

ELVIRA ALVES NETO DA SILVA
Faleceu no dia 24 de novembro com 84 anos. Última residência: Av. Pe. Manuel 
Pinto Preda, nº. 575, Duas Igrejas, Paredes. Era  viúva de Joaquim Celestino  
Moreira Torres.

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM CELESTINO MOREIRA TORRES
Faleceu no dia 19 de novembro com 90 anos. Última residência: Av. Pe. Manuel 
Pinto Preda, nº. 575, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Elvira Alves Neto da 
Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MANUEL ANTÓNIO MAGALHÃES RIBEIRO
Faleceu no dia 22 de novembro com 68 anos. Era natural da Srª da  
Hora-Matosinhos e residente na Rua do Tanque, nº. 155, 1º esq. Baltar, Paredes. 
Era casado com Marília Lucília 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

BALTAR/PAREDES
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