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Números do COVID aumentaram 
significativamente mas nem  
com o Estado de Emergência  
os portugueses ficam em casa

A tendência de crescimento da pandemia é uma realidade e de dia para dia sobem os números de pessoas infetadas, inter-
nadas em cuidados intensivos e óbitos provocados pelo COVID. Sem qualquer plano de contingência para esta vaga, o 
Governo de António Costa, renovou o Estado de Emergência na semana passada, no entanto, como a maior parte das 
pessoas (segundo as autoridades cerca de 70%) não cumpriu o dever de recolhimento, as medidas que tinham sido apre-
sentadas tiveram de ser reforçadas, no entanto há especialistas que defendem que nem com confinamento total vamos 
evitar uma propagação ainda maior, já que, segundo estes as medidas são brandas e pecaram por tardias.
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Câmara de Paredes 
vai homenagear  
José Guilherme  
no 200.º aniversário
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N
uma destas noi-
tes, um pouco 
constipado, o 

sono não chegava. Nesse 
tempo de espera, recordei 
uma conversa de muitos 
anos, em que um grande 
amigo ao ver-me a tossir 
disse-me: “Amigo, tem de 
passar pela minha adega. 
Dois dias depois já não tos-
se”. No dia seguinte ao pas-
sar à porta da Adega, ele 
viu-me, lembrou-se da con-
versa e insistiu no seu remé-
dio caseiro: bagacinho quei-
mado, com mel. Depois foi 
chegar a casa, entrar na ca-
ma e aguardar a suadela. A 

tosse foi-se e fiquei aliviado. 
Hoje quero prestar o meu 
tributo ao grande homem 
que foi o Sr. Silvino da Ro-
cha, mais conhecido como 
“Sr. Silvino da Estação”, cujo 
nome será perpetuado por 
várias gerações. Nascido 
em 1934, em Galegos, no 
Concelho de Penafiel, após 
a instrução primária veio 
trabalhar para casa do tio, 
José da Rocha, onde come-
çou a servir como “marça-
no” na mercearia Avenida, 
situada na Avenida da Re-
pública, quase em frente ao 
antigo Quartel dos Bombei-
ros. Contavam pessoas do 

seu tempo, que era um ra-
paz inteligente, espevitado 
nas entregas ao domicílio, e, 
como tal, muito querido pe-
los clientes. Os anos passa-
ram e o jovem Silvino tor-
nou-se um rapaz de total 
confiança do seu tio e com 
muita capacidade para lide-
rar no negócio. Assim que o 
seu tio adquiriu a mercearia 
existente na rua Gago Cou-
tinho, colocou-o como res-
ponsável pela loja. Como 
era habitual na época, a casa 
comercial incluía a mercea-
ria lado a lado com uma ade-
ga, a adega Ideal, com desta-
que para a clientela pois era 

mesmo junto da Estação da 
CP. O êxito foi tão grande 
que em 1959, dois anos de-
pois de ter casado com a D. 
Joana Moreira da Silva, em 
Bitarães, comprou a mer-
cearia e a adega ao seu tio. A 
vida de comerciante cor-
reu-lhe bem. Do casamento 
nasceram três filhos, o Dr. 
José Orlando Silva Rocha, 
D. Maria de Fátima Silva Ro-
cha e D. Paula Maria Silva 
Rocha, bem-sucedidos na 
sociedade. Desde muito ce-
do, Silvino da Rocha fez de 
Castelões de Cepeda a sua 
terra, de tal modo que se en-
volveu na comunidade fi-

cando ligado a vários tipos 
de associações ou organis-
mos existentes tais como: 
Dirigente do União Sport 
Clube de Paredes, durante 
mais de 20 anos, membro 
da Associação Comercial e 
Industrial de Paredes, cola-
borador na Parmóvel, mem-
bro da Confraria das Almas, 
associado do Lar do Comér-
cio, Juiz da Cruz, membro 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes. Era um cidadão 
de bom coração, amigo do 
amigo, ajudava quem preci-
sava e apoiava as organiza-
ções ou eventos, bem como 

famílias pobres na sua fre-
guesia. Até preparava as fa-
mosas sandes de mortade-
la, que vendia aos estudan-
tes por valor irrisório, 
quando estes regressavam 
a casa no final das aulas e 
esperavam pelo comboio. 
Partiu em 1998, deixando 
saudades à sua família, mas 
também aos muitos amigos 
que ele estimava e servia.

Silvino da Rocha

“Agora é o inverno do nosso descontentamento

Tornado em glorioso verão pelo sol de York”

As duas primeira estrofes da peça Ricardo III de Sha-

kespeare, que inspiraram o título do último romance 

publicado em vida de John Steinbeck, traduzem a ideia 

de que o momento presente é um momento de passa-

gem para um futuro melhor.

O Momento presente é figurado como um mo-

mento tenebroso, de inverno, o que o associa a frio, a 

tris-teza e até a morte, que causa calafrio, mesmo 

que do futuro se tenha um vislumbre de Esperança, 

tradu-zido no raiar de sol que aquecerá amanhãs que 

cantam como diria qualquer comunista cheio de 

optimismo.

Mas infelizmente não é a Esperança o sentimento 

que o momento atual me inspira, nem ela me anima, fa-

ce à incredulidade que para mim resulta do anúncio dos 

números galopantemente crescentes relacionados 

com a pandemia Covid19 em Portugal.

Sim, por certo já adivinharam, é a Pandemia do CO-

VID 19 que me ocupa o espírito e o enche de 

perplexidade.

Após tantos meses de estudo, de saber adquirido, 

de abnegado sacrifício, de luta e resistência, de prepa-

ração e cuidado, de tanta pedagogia, como é possível 

termos chegado ao ponto em que estamos neste des-

confinamento que descontenta o nosso inverno?

Tantos infetados significa que há uma Incompetên-

cia e uma Incúria a todos os níveis da nossa comunidade 

e demonstra uma incapacidade coletiva para cuidar 

dos nossos.

A verdade nua e crua é que estamos a morrer de 

uma forma incompreensível, indecente, até obscena.

Estamos, porque a morte de um individuo não é iso-

lada quando há responsabilidade coletiva.

Pessoalmente não acredito que todos os infetados 

sejam uma multidão de irresponsáveis que estupida-

mente pratiquem comportamentos de risco só porque 

sim. Digo isto, até porque já fui infetado há tempos 

atrás e posso dizer em consciência que tomei todos as 

precauções, que o destino quis que não fossem 

suficientes.

Mas a fatalidade do destino não me é explicação sa-

tisfatória, nem o é o da responsabilização individual 

exclusiva. A explicação para o cataclismo que estamos 

a passar há-de ser mais profunda e desconfio que ne-

nhum de nós individual e coletivamente passará incó-

lume quanto à distribuição de culpas.

Ainda assim, para lá dos que têm culpa, há os que 

têm mais dano, contabilizado em mais dor e mais sofri-

mento, do que outros.

E nem estou a falar dos que morrem com o vírus, 

mas daqueles que estes deixam cá ficar e viram os seus 

entes queridos partir, sem nada poder fazer contra e 

que são igualmente vítimas do nosso falhanço, indivi-

dual e coletivo.

Essas e esses que ficaram, viúvas, sós, até afetiva-

mente, merecem todo a nossa atenção, carinho e con-

forto, até porque ficam órfãs de saber o que lhes cau-

sou tamanha privação.

Merecem ainda mais, merecem uma explicação ou 

até um pedido de desculpa por termos deixado chegar 

as coisas a um estado tão calamitoso e por não termos 

conseguido fazer melhor, porventura até por não 

aprendermos com os erros do passado.

Por acaso é isso que eu espero de todos os responsá-

veis quando se fizer o apuramento final do que se está a 

passar: Não ouvir dizer “EU NÃO TENHO CULPA / 

NÓS NÃO TEMOS CULPA”.

Disse que não era esperança o que sentia hoje, mas 

é isto que realmente espero.

EDITORIAL

O inverno do nosso desconfinamento
Por
VASCO RIBEIRO
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O 
alarmante au-
mento do nú-
mero de infec-

tados e de mortes devido à 
COVID-19, ditaram que se 
modificasse a Declaração 
do Estado de Emergência, 
aprovada por Decreto do 
Presidente da República, e 
que fossem adoptadas me-
didas restritivas para dimi-
nuir o número de novos ca-
sos. E o país entrou no se-
gundo confinamento, que 
apesar de os governantes 
virem a público dizer que é 
menos restritivo, mas que 
se assemelha ao vivido em 
Março de 2020, na realida-
de verifica-se que tal não é 
verdade! As semelhanças 
s ã o  p r a t i c a m e n t e 
inexistentes…

Constata-se um relaxa-
mento da população, que 
teima em não cumprir as 
medidas impostas, e encon-
tra em cada exepção legal, 

uma forma para contornar 
o confinamento.

Isso não aconteceu em 
Março de 2020, porque a 
situação era desconhecida, 
havia medo, união e a popu-
lação cumpriu as regras. 

Hoje, a um passo de po-
dermos ser vacinados, com 
um fim que podia estar à 
vista, verificamos que ao 
contrário do que devia es-
tar a acontecer, os casos 
disparam todos os dias, os 
hospitais estão lotados, e já 
se começa a escolher entre 
quem vive e quem morre…

Porém, esta realidade 
não parece ser suficiente 
para fazer soar o alarme na 
consciência de cada um, e 
da sociedade em geral…

E, com a evolução incer-
ta da pandemia, são muitas 
as vozes que se levantam 
sobre a questão das elei-
ções a realizar no domingo, 
24 de janeiro de 2021. Se 

não seria aconselhável 
adiar as mesmas para se 
evitar aglomerações de 
pessoas criando mais riscos 
para a saúde pública?

No entanto, a opção de 
adiamento das eleições le-
vanta problemas jurídicos a 
considerar.

Por um lado, a Constitui-
ção da República Portugue-
sa não prevê o adiamento 
das eleições. E há quem en-
tenda que, essa ideia não foi 
contemplada na Constitui-

ção para não complicar e 
não serem criados entraves 
ou problemas à normal du-
ração de mandatos.

As eleições só pode-
riam ser adiadas através 
de uma revisão constitu-
cional em que esse adia-
mento fosse previsto, só 
que isso não iria resolver o 
problema actual, já que as 
eleições estão aí!

Por outro lado, a não ser 
possível o adiamento, ques-
tionava-se se não se pode-

ria alargar para dois os dias 
de eleição? 

Mas, também só através 
de uma revisão constitucio-
nal isso seria possível, e 
mais uma vez não iria resol-
ver o problema atempada-
mente para este acto legis-
lativo. Assim, sem possibili-
dade de adiamento por 
motivos constitucionais, 
poderia colocar-se a hipó-
tese de se suspender a pos-
sibilidade de haver elei-
ções, ou seja, não se adiava, 
mas suspendia-se a possibi-
lidade de as pessoas irem 
votar, porque isso repre-
sentaria um acto que colo-
caria em perigo a saúde pú-
blica. Nesta possibilidade 
estaria em causa a questão 
de ponderar os direitos fun-
damentais, e optar-se por 
um deles, no limite há quem 
entenda que poderia acon-
tecer que para salvaguarda 
da saúde pública, fosse sus-

penso o exercício do direito 
de voto.

Desta feita, por muitas 
que sejam as criticas, e por 
muito difícil que seja o ce-
nário de quem se viu obri-
gado a encerrar estabeleci-
mentos que cumpriam to-
das as regras sanitárias, e 
que se deparou com a cam-
panha eleitoral na rua, e 
com jantares com dezenas 
de pessoas, a justificação 
para esta permissão pren-
de-se com o facto de activi-
dade politica estar salva-
guardada pela lei e pelo de-
c r e t o ,  t a l  c o m o  e s t á 
salvaguardado o desconfi-
namento para o exercício 
do direito de sufrágio con-
sagrado no artigo 49.º da 
Constituição da República 
Portuguesa, e está garanti-
da a liberdade de circula-
ção, de deslocação, de mo-
do a permitir-se o exercício 
do direito de voto.

O Confinamento e o Direito ao Voto CARLA NUNES
ADVOGADA
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O 
Centro Hos-
pitalar do Tâ-
mega e Sousa 

(CHTS) tem vindo a pro-
mover nos últimos dias 
um conjunto de reorgani-
zações internas que vi-
sam disponibilizar camas 
para doentes COVID que 
possam ajudar outros 
hospitais que neste mo-
mento se encontram mais 
pressionados.

Embora não se possa 
falar em tranquilidade, 
atendendo à realidade 
atual, há outros hospitais 
com maior pressão e com 
doentes a necessitar de 
ajuda. Assim, vão ser dis-
ponibilizadas desde já 
cinco camas para o efeito, 
acreditando que tal pos-
sa alargar-se a mais ca-
mas se a incidência da 
pandemia na região 

não tiver crescimento 
nos próximos dias.

O CHTS está também 
em processo de reorgani-
zação para aumentar ain-
da mais a resposta em 
Cuidados Intensivos, 
além do significativo 

crescimento já efetuado 
d e s d e  o  i n í c i o  d a 
pandemia.

Conscientes da impor-
tância dessa solidarieda-
de entre instituições e 
depois da experiência vi-
venciada, o Conselho de 

Administração e os pro-
fissionais do CHTS assu-
miram como imperativo 
ético acrescido, tudo fa-
zer para que, logo que 
possível, se ajudasse ou-
tros hospitais em necessi-
dade. Recorde-se que, no 
final do ano 2020, o CHTS 
teve um afluência inusita-
da de doentes COVID em 
simultâneo. No pico má-
ximo, chegou aos 235 
doentes internados, o 
que, na altura, significava 
10% do total de doentes 
COVID internados em to-

do o país. Nessa altura, e 
depois de muitos pedidos 
de ajuda,  foi  possível 
acautelar o tratamento a 
todos os doentes, não 
deixando ninguém para 
trás, com a transferência 
de vários doentes para 
outros hospitais do país.

É este o sentido que o 
CHTS dá ao termo solida-
riedade e que serve de pi-
lar de sustentação do Ser-
viço Nacional de Saúde 
(SNS) como resposta de 
saúde que não deixa nin-
guém para trás.

PUB

CHTS reorganiza serviços e disponibiliza cinco 
camas para ajudar outros hospitais
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O Município de Paredes 
reforçou a frota automóvel 
com catorze novas viaturas 
de trabalho que foram ben-
zidas no passado dia 15 de 
janeiro, pelo Padre Rafael 
Teixeira na presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-

dre Almeida, do Vice-Presi-
dente, Francisco Leal, da 
Vereadora Beatriz Meire-
les e dos Vereadores Paulo 
Silva e Elias Barros. 

A nova frota estará ao 
serviço das obras e traba-
l h o s  p o r  a d m i n i s t ra ç ã o 
direta.

Câmara de Paredes renova 
frota com aquisição  
de catorze veículos

F
oram concluídas 
as obras de reti-
rada das cober-

turas de amianto da Escola 
EB 2/3 de Cristelo.  As 
obras de remoção foram 
executadas durante a in-
terrupção letiva das férias 
de Natal, em dezembro 
passado.  O amianto é uma 
fibra natural proveniente 
de vários minerais e a sua 

perigosidade para a saúde 
reside na inalação das suas 
fibras. Existem seis varie-
dades de amianto e todas 
podem causar fibrose pul-
monar, cancro do pulmão e 
mesotelioma – tumor ma-
ligno localizado ao nível da 
pleura, peritoneu e peri-
cárdio – mas têm diferen-
tes graus de perigosidade.  
A presença de amianto 

num edifício não constitui, 
por si só, um risco para a 
saúde. O perigo está asso-
ciado à danificação de ma-
teriais que o contêm, pelo 
potencial de libertação de 
fibras, inalação e posterior 
alojamento nos pulmões. 
Se o material estiver em 
boas condições, o melhor é 
mantê-lo, evitando tocar-
-lhe. Mas se estiver a desa-

gregar-se, com a liberta-
ção de fibras, os riscos pa-
ra a saúde são maiores. 
Caso os danos sejam ligei-
ros, aconselha-se o acesso 
limitado à área, para evitar 
a manipulação e o aumen-
to da danificação. Depois 
de inaladas, as fibras alo-
jam-se nos pulmões onde 
podem permanecer du-
rante décadas e causar 

d a n o s  i r r e v e r s í v e i s . 
Quando as fibras estão 
fracamente ligadas no 
material devido à friabili-
dade ou condução desse 
produto o risco de liber-
tação aumenta. Já nos 
casos em que as fibras es-
tão fortemente ligadas 
num material não friável 
diminuem as probabilida-
d e s  d e  l i b e r t a ç ã o .  Na 

maioria dos casos só com 
recurso a análises labora-
toriais é possível compro-
var a presença de amianto. 
E, apesar das placas de fi-
brocimento aparecerem 
associadas à presença des-
te composto tóxico, há al-
gumas que não o incluem 
mesmo que, no aspeto, se-
jam semelhantes àquelas 
que apresentam perigo.

Retiradas as coberturas de amianto 
na Escola EB 2/3 de Cristelo
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F
oi apresentado no 
passado dia 13 de 
janeiro, o programa 

das comemorações do Bicen-
tenário do Nascimento de 
José Guilherme Pacheco, 
uma das personalidades mais 
ilustres e uma grande refe-
r ê n c i a  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes. 

Desempenhou o cargo de 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes ao longo de 
sete anos e, ainda hoje, é lem-
brado pela visão e contributo 
que deu para o desenvolvi-
mento de Paredes. Trouxe 
para o Concelho o telégrafo, a 
rede viária, a passagem de 
comboio e a construção de 
várias escolas.

José Guilherme Pacheco 
nasceu a 10 de Fevereiro de 
1821 na cidade do Rio de Ja-
neiro, filho de Manuel Albino 
Pacheco, natural de Lousada, 
e de sua mulher D. Ana Maria 
Felizarda de Jesus Cordeiro, 
natural de Minas Gerais, Bra-

sil, neto paterno de Manuel 
Pacheco da Rocha e de sua 
mulher Mariana Luísa No-
gueira de Miranda, e neto ma-
terno do Capitão Roque An-
tónio Cordeiro, natural da 
freguesia de Sendim, conce-
lho de Miranda do Dou-
ro, Portugal, e de sua mulher 
Maria Angélica de Santana, 
natural de Sabará, Minas Ge-
rais.  Quando tinha seis meses 
de idade, os pais transferi-
ram-se para Portugal, tendo a 
família se instalado em Nevo-
gilde, onde o pai, oriundo de 
uma influente família durien-
se, era proprietário da Casa 
das Vinhas. A família era en-
tão constituída pelo casal e 
por três filhos nascidos no Rio 

de Janeiro. O pai voltaria ao 
Brasil, em virtude da Guerra 
Civil Portuguesa, deixando a 
família na Casa das Vinhas, 
aonde havia nascido. Termi-
nada a guerra regressou a 
Lousada, tendo sido nomea-
do em 1834 para o cargo de 
presidente da Comissão Mu-
nicipal de Aguiar de Sousa e 
prosseguido uma carreira 
política até falecer em 1862 
que fez dele uma das mais im-
portantes personalidades 
de Nevogilde nas primeiras 
décadas do século XIX

Matriculou-se em 1845 
n o  C o l é g i o  d a  Fo r m i g a , 
em Ermesinde, onde fez os 
estudos preparatórios para 
a   F a c u l d a d e  d e  D i r e i -
t o   d a   U n i v e r s i d a d e  d e 
Coimbra, na qual se matri-
culou no curso de Direito. 
Concluiu o seu curso em 
1852, instalando-se em Pa-
redes como advogado, acti-
vidade que manteria duran-
te mais de 30 anos.

Paredes vai homenagear  
José Guilherme nas comemorações do 
Bicentenário do seu nascimento
PUB
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Influente a nível local e re-
gional, ingressou na política, 
tendo sido presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-
des entre 1864 e 1871, vol-
tando a ocupar o lugar em 
1878. Paralelamente, a partir 
1859 foi por várias vezes elei-
to deputado às Cortes.

F o i   g o v e r n a d o r  c i -
vil do Distrito de Angra do 
Heroísmo (1865-1866), pre-
s i d e n t e  d a   J u n t a  G e -
ral do Distrito do Porto e pre-
sidente da Comissão Inspec-
tora das Escolas Normais. 
Nas funções de deputado foi 
influente na criação da Escola 
Normal do Porto.

A 22 de Junho de 1875, a 
Câmara Municipal de Pare-
des declarou-o cidadão bene-
mérito devido à sua contri-
buição para aquele concelho, 
nomeadamente a criação da 
Comarca de Paredes, a insta-
lação do telégrafo, a passa-
gem da linha férrea do Douro 
por Paredes e a construção 
de grande parte das estradas 
e escolas do concelho. A sua 
influência era tal que levou a 
que fosse alcunhado o rei de 
Paredes.[4] José Guilherme 
Pacheco é recordado na to-
ponímia de Paredes, onde o 
Parque José Guilherme Pa-
checo ostenta o seu nome e 
onde em 1927 foi erigida a 
estátua do Conselheiro José 
Guilherme Pacheco por reso-
lução da Comissão Municipal 
Administrativa cujo presi-
dente era Dr. José Correia 
Abreu Pinto Cabral. O seu 
nome é também lembrado 
na Associação Cultural José 
Guilherme Pacheco, de Cas-
telões de Cepeda, Paredes.

Sobre este benemérito, 
em 1990, no âmbito das co-
memorações do centenário 

da sua morte, foi editada, pela 
Livraria Maia, uma biografia 
autoria de António Carmindo 
de Sousa e Maia.

Para comemorar 200 anos 
do seu nascimento, a Câmara 

Municipal de Paredes organi-
zará um conjunto de iniciati-
vas socioculturais, reconhe-
cendo e homenageando uma  
personalidade fulcral na his-
tória de Paredes.

Programa das comemorações do Bicentenário 
de José Guilherme Pacheco

Prémio literário e artístico - O tempo e a figura de José Guilherme Pacheco
Dirigido às escolas do concelho e alunos universitários residentes no concelho

Envio de informação: 15 de Janeiro a 22 de Janeiro de 2021

Inscrições: De 25 de Janeiro a 25 de Março de 2021

Deliberação: 26 de Março a 19 de Abril de 2021

Divulgação de resultados: 30 de Abril de 2021

Exposição concelhia de rua: 1 de Junho a 2 de Julho de 2021

(com a participação do CLDS- 4G)

 

Conferências - Comemoração do Bicentenário do Nascimento de 
José Guilherme Pacheco (10 de Fevereiro de 1821 - 10 de Fevereiro de 2021)
10 de Fevereiro de 2021
Casa da Cultura de Paredes (convidados e moderadores confirmados: João Pacheco Mi-

randa, Professor Doutor Fernando de Sousa, Dr. José Pacheco Pereira, Dr. José Luís Car-

neiro, Carlos Daniel e Presidente da Câmara, Alexandre Almeida)

 

Exposição - José Guilherme Pacheco
Inauguração: 19 de Fevereiro de 2021
Casa da Cultura de Paredes

Curadoria: João Pacheco Miranda

Patente: 3 meses

 

Apresentação da Revista Cultural Orpheu Paredes, ano 2021, 3.ª edição 
(com a participação dos Amigos da Cultura de Paredes e João Pacheco Miranda)
5 de Março de 2021
Biblioteca Municipal de Paredes

 

Prémio Literário António Mendes Moreira
5 de Março de 2021 até final de Setembro de 2021
Tema: O Rei de Paredes

Para apresentar em Outubro de 2021, no evento Noites Negras

 

Apresentação do livro “As Casas dos Brasileiros de Torna-viagem”, de Alda Neto
19 de Junho de 2021 

Jardim da Biblioteca Municipal de Paredes

 

Apresentação da versão fac simile da Monografia de Paredes, com reprodução das atas 
das conferências de dia 10 de Fevereiro
17 de Julho de 2021
Jardim da Casa da Cultura de Paredes

 

Orpheu Paredes Social - Oficinas de arte (música, dança, teatro e artes plásticas)
1 de Agosto a 31 de Agosto 

Tema: O Rei de Paredes

Locais a definir oportunamente

(com a participação do CLDS-4G)

 

COMISSÃO DE HONRA :
António Sousa Pereira (Reitor da Universidade do Porto)

Eduardo Ferro Rodrigues (Presidente da Assembleia da República)

Inês Cardoso (Diretora do JN)

Manuel Machado (Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses)

COMISSÃO ORGANIZADORA: 
Alexandre Almeida (Presidente da Câmara Municipal de Paredes)

Beatriz Meireles (Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Paredes)

João Pacheco Miranda (Jornalista, representante da família de José Guilherme Pacheco)
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C
erca de setenta 
buscas nos conce-
lhos de Ponte de 

Lima, Barcelos, Braga, Vila 
N o v a  d e  F a m a l i c ã o ,  
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde, Vila Nova de Gaia, 
Porto, Gondomar e Paredes 
o r i g i n o u  a  d e t e n ç ã o  
de sete indivíduos, entre  
os 35 e os 50 anos e onde  
se contam três empresários 
d o  r a m o s  a u t o m ó v e l  e  
d o i s  c o n t a b i l i s t a s ,  q u e  
estão, alegadamente, indi-
c i a d o s  p e l o s  c r i m e s  d e  
l e n o c í n i o  e  a s s o c i a ç ã o  
criminosa, fraude fiscal,  
falsificação de documentos, 
branqueamento de capitais 
e dissimulação informática.

Basicamente, o esquema 
incidia no facto da alteração 
do regime de IVA, que origi-
nava uma carga fiscal muito 
inferior à prevista na lei. Se-
gundo a Polícia Judiciária, 
tratava-se de um pacto entre 
diversos comerciantes do 
sector, que através deste ex-
pediente, conseguiam intro-

duzir no mercado português, 
veículos com um preço bas-
tante inferior à concorrên-
cia, pois ao longo do tempo 
que durou este expediente, 

terão lesado o Estado em 
mais de 4 milhões de euros.

Falsificaram documen-
tos e alteraram dados infor-
máticos, cujos proveitos 

serviram para investir na 
exploração de estabeleci-
mentos de prostituição.

Foram apreendidos di-
v e r s o s  d o c u m e n t o s  

que comprovam o ilícito 
d o s  f a c t o s ,  a s s i m  c o m o  
veículos, dinheiro e mate-
rial informático. Os alega-
dos burlões, foram presen-

tes a tribunal para os pri-
meiros interrogatórios, 
onde foram sujeitos à apli-
cação das respetivas medi-
das de coação.

Operação “Roda Livre”  
da PJ faz detenções em Paredes

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de 
Investigação Criminal de Pe-
nafiel de Penafiel, no passa-
do dia 14 de janeiro, identifi-
cou um homem de 22 anos 
por furto de veículo, no con-
celho de Penafiel. 

Na sequência de uma in-
vestigação por furto de veí-
culo, ocorrido no dia 13 de 
janeiro, os militares da Guar-
da encetaram um conjunto 
de diligências policiais que 
permitiram identificar o sus-
peito, com antecedentes cri-

minais por ilícitos da mesma 
natureza, e recuperar o veí-
culo furtado, sendo restituí-
do ao legítimo proprietário. 
O suspeito foi constituído 
arguido, e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes.

Penafiel – Identificado 
por furto de veículo

O Comando Territorial 
do Porto, através do Nú-
cleo de Investigação Cri-
minal de Penafiel, identifi-
cou no passado dia 16 de 
jan eiro ,  um h o mem de 
22 anos por furto num es-
tabelecimento comercial 
e furto de um veículo em 
Paredes. Na sequência de 
uma investigação por fur-
to em estabelecimento e 
de veículo, os agentes da 
autoridade encetaram um 
conjunto de diligências 
que permitiram identifi-
car o suspeito e recuperar 
o veículo furtado, assim 
como o material prove-
niente do furto no interior 
de um estabelecimento 
comercial, nomeadamen-
te, um telemóvel, um gra-
vador com disco rígido do 
sistema de vídeo-vigilân-

cia e cerca de 200 euros 
em numerário. O suspeito, 
com antecedentes crimi-
nais por ilícitos da mesma 

natureza, foi constituído 
arguido, e os factos reme-
tidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes.

Paredes - Identificado por furto  
de veículo e em estabelecimento
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O Comando Territorial 
do Porto, através do Núcleo 
de Investigação Criminal de 
Penafiel,  deteve em fla-
grante, no passado dia 12 
de janeiro em Paredes, um 
homem 45 anos por tráfico 
de estupefacientes. No âm-
bito de uma investigação 
por tráfico de estupefa-
cientes, os agentes da auto-
ridade intercetaram um 

veículo em que seguiam 
dois homens. Após as dili-
gências normais, os milita-
res verificaram que um dos 
ocupantes transportava 
consigo 26 doses de heroí-
na e quatro doses de cocaí-
na, culminando na sua de-
tenção e na apreensão dos 
produtos estupefacientes e 
de um telemóvel. O detido, 
com antecedentes crimi-

nais por crimes da mesma 
natureza, foi interrogado 
no Tribunal Judicial de Pa-
redes no dia 13 de janeiro, 
para aplicação das medidas 
de coação. Os militares da 
GNR constataram ainda 
que o condutor da viatura, 
um homem de 36 anos, não 
possuía habilitação legal 
para conduzir, tendo sido 
também detido.

O Comando Terri-
torial do Porto, atra-
vés do Núcleo de In-
vestigação e Apoio a 
Vítimas Específicas  de 
P e n a f i e l ,  d e t e v e 
em flagrante no passa-
do dia 16 de janeiro 
em Paredes, um ho-
m e m  d e  5 5   a n o s 
p o r   v i o l ê n c i a 
doméstica. 

Na sequência da ati-
vação do botão de pâni-
co por parte de uma ví-
t i m a  d e  v i o l ê n c i a 
doméstica, de 54 anos, 
inserida no sistema de 
proteção por tele-as-
sistência, os agentes da 
autoridade desloca-
ram-se de imediato pa-
ra o local, tendo sido 
possível apurar que o 

agressor se encontrava 
embriagado e que tinha 
tentado estrangular a 
vítima, conduta pela 
qual foi detido. Foi ain-
da realizada busca do-
miciliária que culminou 
na apreensão de uma 
arma de fogo transfor-
m a d a ,   d e   c a l i b r e 
6.35mm, diversas mu-
nições de calibre 6.35 
mm, uma arma branca e 
um bastão extensível. 
O detido, com antece-
dentes criminais por ilí-
citos da mesma nature-
za, foi presente a pri-
meiro interrogatório 
judicial no Tribunal de 
Instrução Criminal de 
Penafiel, para aplicação 
d a s  m e d i d a s  d e 
coação.

O 
Comando Terri-
torial do Porto, 
através do Nú-

cleo de Investigação Criminal 
de Penafiel, deteve, no passa-
do dia 8 de janeiro,  um ho-
mem de 28 anos por violência 
doméstica em  Paredes.

Na sequência de uma 
ação de investigação, os mi-
litares constataram que um 
homem se encontrava a 
agredir uma mulher de 27 
anos no interior de uma via-
tura. A vítima conseguiu sair 
da viatura, mas o agressor 
tentou obrigá-la a entrar 
novamente no veículo, re-
correndo a pontapés e esta-
los. Após diligências, os mili-
tares apuraram que a vítima 
era ex-namorada do agres-
sor e que estava com ele na-
quele momento contra a sua 

vontade. O suspeito foi deti-
do em flagrante, tendo sido 
apreendida a viatura e um 
telemóvel. A vítima não ne-
cessitou de tratamento hos-

pitalar. O detido, com ante-
cedentes criminais por con-
dução sem habilitação legal, 
foi presente a primeiro inter-
rogatório no dia 9 de janeiro 

no Tribunal Judicial de Pare-
des, onde lhe foram aplicadas 
as medidas de coação de afas-
tamento da vítima e termo de 
identidade e residência.

Homem de 45 anos detido em flagrante  
por tráfico  de droga em Paredes

Homem de Paredes  
detido por violência 
doméstica e com  
armas apreendidas

Homem de Paredes 
detido em flagrante  
por violência doméstica

O Comando Territo-
rial do Porto, através do 
Núcleo de Investigação 
Criminal de Penafiel, 
identificou, no passado 
dia 18 de janeiro, um 
homem de 22 anos por 
furto num estabeleci-
mento de ensino, no 
concelho de Paredes.

Na sequência de uma 
investigação por furto 
num jardim de infância, 
ocorrido no dia 15 de ja-
neiro, os agentes da au-
toridade encetaram um 
conjunto de diligências 
que permitiram identifi-
car um homem suspeito 
de ter forçado o acesso 

ao local, e de ter furtado 
bens do seu interior.

O suspeito, com an-
tecedentes criminais 
por ilícitos da mesma 
natureza, foi constituí-
do arguido, e os factos 
foram remetidos ao Tri-
b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.

Identificado por furto em  
estabelecimento de ensino em Paredes
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Decorreu no passado 
dia 10 janeiro, a tomada 
d e  p o s s e  d o s  Ó r g ã o s  
Sociais da Associação 
Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de 
Cete. A cerimónia con-
tou com a presença do 
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes  
Alexandre Almeida, dos 

vereadores e dos Presi-
dentes de Junta da zona 

de atuação da corpora-
ção cetense.

Órgãos Sociais da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Cete tomaram posse 
para o biénio 2021 /2022

N
o passado do-
m i n g o ,  d i a  1 7 
janeiro já se vo-

tou em Paredes para as 
e l e i ç õ e s  p r e s i d e n c i a i s . 
Eram cerca de oitocentos 
inscritos e votaram cerca 
de setecentas e cinquenta 
pessoas.

Havia duas mesas de vo-
to para todo o concelho, 
com cinco membros cada  e 
estiveram em funciona-
mento até às 19 horas, sen-
do que a afluência foi mais 
significativa de manhã do 
que de tarde. Curiosamen-
te havia  também  votantes 
de fora do concelho, sendo 
que quem requereu o voto 
antecipado, mas não votou, 
pode fazê-lo no próximo dia 
24.

Entre os votantes, tanto 
havia quem não pudesse vir 
votar por estar de serviço 
n o  d i a  2 4  m a s  t a m b é m 
quem optou por votar des-
ta forma, por razões de saú-
de e por pertencer a grupos 
de risco, por forma a evitar 
o maior aglomerado de pes-
soas que se prevê no dia 24.

Após identificação pelo 
cartão cidadão, era fornecido 
um boletim de voto, um enve-
lope em branco, e um envelo-
pe azul com identificação do 
votante, assim como uma ca-
neta desinfetada. Depois de 
votar, o eleitor deveria colo-
car o boletim nos envelopes, 

entregá-lo ao presidente da 
mesa, que o selava e coloca na 
urna de voto

Estes votos serão poste-
riormente organizados na 

Câmara Municipal e reme-
tidos às respetivas fregue-
sias onde no dia das elei-
ções, serão descarregados 
nos cadernos eleitorais pa-

ra não haver votos duplica-
dos. Só nessa altura o presi-
dente da mesa, abre o enve-
l o p e ,  r e t i ra  o  b o l e t i m  e 
coloca-o na urna. Ao con-

trário de outras zonas do 
país, em Paredes o proces-
so estava muito bem orga-
nizado e correu de forma 
muito cívica e normal, sem 

qualquer incidente. A vota-
ção era por ordem de che-
gada e decorreu no átrio do 
e d i f í c i o  d a  C â m a r a 
Municipal.

Em Paredes já se votou antecipadamente 
para as eleições presidenciais
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Números do Covid disparam  
mas comportamentos mantêm-se

741
CASOS CONFIRMADOS  

EM PAREDES

Dados a 18 de Janeiro
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Portugal é dos que menos aposta dos jovens  
- haverá ligação com o trabalho na formação?

Sport Clube 
Nun' Álvares 
festejou 99 anos

O clube de Recarei festejou o 
99º aniversário no passado dia 
18 de janeiro, numa cerimónia 
que contou com a presença do 
vereador do Desporto Paulo Sil-
va, do Presidente da Junta de Re-
carei, Belmiro Sousa, do Presi-
dente da Mesa da Assembleia 
Geral do Sport Clube Nun'Álva-
res, José Olímpio, assim como al-
guns sócios em representação da 
massa associativa, que fizeram 
questão de homenagear todos 
aqueles que de uma forma ou de 
outra contribuíram para a funda-
ção e evolução deste clube, depo-
sitando uma coroa de flores no 
cemitério de Recarei  em sua 
honra.

A 1ª Liga Portuguesa de Futebol é 
das que menos minutos dá aos jogado-
res sub-21 na Europa, de acordo com o 
Observatório do Futebol (CIES). Num 
estudo, publicado em setembro do ano 
passado, sobre a percentagem de mi-
nutos jogados por jogadores até aos 21 
anos desde 2015, Portugal aparece no 
41.º lugar na Europa e em 59º em 80 
países do mundo – cá, os jogadores sub-
21 apenas atuaram em 9,6 por cento 
dos minutos de jogo, num total de 1530 
partidas desde 2015. Nas cinco princi-
pais ligas europeias, é a França quem 
mais minutos concede aos jovens joga-
dores (15,4 por cento), seguido da Ale-
manha (13,1). No lado oposto, é em In-
glater-ra onde os jovens jogadores 
apenas atuam em 7,1 por cento dos 
minutos de jogo Premier Lea-gue, num 
total de 1908 jogos jogados desde 
2015.

Eu não sou defensor da aposta em 
jogadores pela idade ou pela nacionali-
dade. Sou a favor da aposta nos jogado-
res de qualidade. Só não entendo a 

aposta em jogadores em fim de carreira 
ou de fora do país (e inelegíveis para as 
nossas selecções) quando não são 
mais-valias, quando não tiveram pre-
ponderância nos clubes (minutos de 
jogo) e quando taparam o espaço a um 
outro que tenha pelo menos a mesma 
qualidade, mas que seja jovem, da for-
mação do clube, invariavelmente inex-
periente, que precisa de crescer. Por-
que eu acredito muito no trabalho de 
base. As selecções nacionais portugue-
sas têm nos últimos anos apresentado 
excelentes resultados e ajudado os 
clubes a valorizar os jovens portugue-
ses, apetecíveis pelos grandes euro-
peus (Can-celo, Semedo, Bernardo, 
Félix, Pedro Neto, André Silva, Ruben 
Neves, Diogo Jota, André Go-mes, Ru-
ben Dias e Trincão são alguns exem-
plos). Um dos factores que os responsá-
veis apon-tam são as equipas B e, agora, 
os sub-23, espaços competitivos que 
ajudam na transição dos juniores para 
os seniores. A diferença entre os níveis 
etários continua a ser falada, de há anos 

a esta parte, e o problema parece difícil 
de resolver.

Mas aqui a questão que se coloca é: 
em Portugal dá-se pouco tempo de 
competição aos jo-vens, mas revelam-
-se tantos talentos portugueses como 
os referidos, porquê não dar mais es-
-paço aos jogadores das formações dos 
clubes? Porquê a aposta em tantos es-
trangeiros, como se constata na forma-
ç ã o  d o s  p l a n t e i s  d o s  c l u b e s 
profissionais? 

Provavelmente haverá outros fac-
tores, mas a primeira coisa que me vem 
à cabeça é que pro-vavelmente o traba-
lho desenvolvido no futebol de forma-
ção dos clubes está aquém do deseja-
-do. E relacionado com isto, porque 
provavelmente não temos os melhores 
treinadores no fute-bol de formação. 
Já paramos para pensar porque é que 
os treinadores que treinam os iniciados 
querem passar para os juvenis? Porque 
é que os dos juvenis querem ir para os 
juniores e os dos juniores para os senio-
res? Além da natural ambição, essen-

cialmente a parte financeira, que não 
permite fazer carreira como treinador 
de jovens em Portugal - e há quem gos-
te e quem tenha apetência para traba-
lhar e desenvolver jovens. Por isso, era 
importante que se pensasse melhor os 
projectos de formação, se investisse de 
outra forma, porque os jogadores por-
tugue-ses têm qualidade e vão conti-
nuar a dar retorno ao investimento. 
Temos é que os trabalhar bem, e traba-
lhar bem é trabalhar com os melhores 
técnicos. Com os melhores recursos.

O futebol e o futebol de formação 
precisam desta mudança.
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A 
crise de saúde pública causada pela 
covid-19 foi o tema que mais marcou o 
ano de 2020. Trouxe inúmeros novos 

desafios e veio exacerbar desigualdades, atin-
gindo desproporcionalmente as pessoas que 
já se encontravam em situação de vulnerabili-
dade. A vacina trouxe uma luz ao fundo do tú-
nel. Já sabemos que não trará uma solução 
imediata, mas pode significar um início da 
mesma. Ao mesmo tempo, marca também o 
início de um dos grandes desafios da humani-
dade: o acesso aos tratamentos e vacinas para 
resolver a pandemia provocada pelo novo co-
ronavírus será uma das maiores questões de 
direitos humanos dos anos vindouros. A saúde 
e a sobrevivência de milhões de pessoas de-
pendem de uma vacina que seja segura e efi-
caz, disponível de forma oportuna e equitati-

va, que proteja o direito à saúde e permita que 
as economias se reabram e que a vida seja re-
tomada. É o exemplo mais claro de um bem 
público global, com impacto direto na saúde e 
na prosperidade de todas as pessoas. No en-
tanto, existem enormes riscos de que não es-
teja universalmente disponível, ou não seja fi-
nanceiramente acessível.
Quem tem acesso a uma vacina, quando, por 
que ordem, a que preço e em que condições 
são algumas das questões mais significativas e 
potencialmente contestadas que a nossa so-
ciedade enfrenta. Estas questões podem vir a 
ser moldadas pelos interesses de Estados e 
empresas poderosas, revelando e exacerban-
do profundas desigualdades. É preciso, desde 
já, que tudo seja feito para que isto não venha a 
ser a realidade. É preciso garantir que as vaci-
nas sejam uma solução e não um agravar ainda 
maior de desigualdades.
Ao nível local e nacional, cada país deve priori-
zar o respeito pelos direitos humanos no mo-
mento de decidir quem é vacinado primeiro. 
Considerando a limitação das primeiras quan-
tidades, quem está mais em risco deve ter prio-
ridade: profissionais de saúde, pessoas mais 
idosas e pessoas em risco devido a questões de 
saúde. É preciso ainda que, em cada caso, seja 
feita uma análise das comunidades em situa-
ções de maior vulnerabilidade e risco de con-

A vacina

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Um estado 
de emergência  
injustificado e  perigoso

A 
par de outros, João Teixeira 
Lopes, sociólogo e apoiante do 
Bloco de Esquerda, tem de-

senvolvido a tese de que o Estado de 
Emergência, confirmado sucessiva-
mente na Assembleia da República, e 
com a abstenção do seu Partido, não 
teria riscos acrescidos para a vida de-
mocrática do País. Seria, como alguns 
dizem, a solução, ou uma necessidade, 
ou uma inevitabilidade, ou talvez uma 
mera formalidade. Há porém factos 
que o desmentem. Com o Estado de 
Emergência, assim renovado e reno-
vado, acontecem disfunções, irregula-
ridades, prepotências  e situações que 
afetam o viver democrático em socie-
dade dos portugueses.
Darei 4 breves exemplos, de diferente 
importância,  mas com idêntico 
significado.
O atual presidente da República apa-
rece em tempos de pandemia com 
uma intervenção pública que inter-
meia entre ser Presidente e ser Candi-
dato, numa postura de diferentes fa-
ces, diferentes tempos de antena, com 
o mesmo rosto. Quais os limites da sua 
intervenção? Ele não ocupa o espaço 
de direito de antena nos média, uma 
das poucas possibilidades de afirma-
ção da sua candidatura em igualdade 
com os outros. Um diferente entre 
iguais. O proprietário de um restau-
rante de Barcelos, de nome Ristorante 
Divinal, colocou na janela do seu esta-
belecimento dois dísticos com símbo-
los, pretendendo limitar o acesso a 
chineses e a comunistas, nada que já 
não se tenha visto na Alemanha Nazi, 
com destinatários então a cães e a ju-
deus. Pergunto. Que instrumentos 
ágeis têm o Estado de Direito, mas em 
Emergência, esta Democracia Consti-
tucional, para prevenir ou punir estes 
atos? Um outro exemplo. O candidato 
da extrema-direita lançou insultos 
soezes e pessoalmente ofensivos a 
candidaturas concorrentes. Chamar 
“velho  bêbado” a Jerónimo de Sousa 
não é uma simples diatribe, constitui 

uma indiscutível  ofensa sem perdão. A 
Comunicação Social em nome da Li-
berdade de Expressão, reproduz. Cla-
ro que há sempre quem desculpabilize 
como simples excessos e fruto do calor 
de uma campanha eleitoral. Se a acu-
sação lhes fosse destinado, certamen-
te a interpretação era outra...Que ins-
trumentos tem o Estado de Direito, em 
Emergência para contrariar a verve do 
fascista?
O quarto exemplo. Aproveitando uma 
inicial e reconhecida discriminação 
por parte dos canais privados de tele-
visão, nos debates por si organizados, 
Vitorino Silva propôs ao Porto Canal 
uma série de debates em pleno perío-
do de campanha, em que debateria, ele 
com os restantes candidatos. A prosai-
ca habilidade do “candidato do povo” 
tornaria o seu tempo de antena seis 
vezes superior aos restantes. Mas o 
Porto Canal achou tal propósito “nor-
mal”. Ou seja, combater-se-ia, uma dis-
criminação com outra discriminação. 
João Ferreira, que se tinha oposto à 
primeira discriminação, opôs- se à se-
gunda, reclamou da ERC (Entidade 
Reguladora para a Comunicação So-
cial), obteve vencimento, perante o 
triste enfado da redação do Porto Ca-
nal. Quais os limites da decência, em 
Estado de Emergência?
A conclusão. O País não precisa de de-
claração do Estado de Emergência 
com medidas restritivas (como os ho-
rários de restauração ou a restrição 
dos horários das atividades comer-
ciais, ou da venda de produtos consi-
derados não essenciais, como os li-
vros). O País precisa de medidas de 
emergência de controlo sanitário e de 
apoios sociais. As medidas da verda-
deira emergência têm de ser propor-
cionais e fundamentadas.
 Eis algumas: Bolsa de recrutamento 
de trabalhadores na Segurança Social 
para irem para os Lares, após a devida 
e funcional formação. Passagem dos 
contratos a prazo na Administração 
pública a contratos definitivos. Refor-
çar o número de profissionais nos cui-
dados de saúde primários. Cumpri-
mento de compromissos de progres-
s ã o  n a  c a r r e i r a  c o m  s e c t o r e s 
essenciais como é o caso da avaliação 
de desempenho de enfermeiros dos 
CSP, discriminados arbitrariamente 
pela ARS.

E
stá a ser um início de ano que atacou 
severamente todas as expectativas 
dos desejos de um Bom Ano. Entra-

mos neste novo confinamento e não houve 
quem não desse pela diferença entre este 
confinamento e o de março 2020. Quer An-
tónio Costa quer Marcelo Rebelo de Sousa 
garantiam que seriam idênticos, mas na 6ª 
feira o trânsito matinal mantinha-se, as pes-
soas na rua também, e não parecia possível 
que as escolas agora abertas justificassem 
todo o movimento. Veio o fim-de-semana, 
com as crianças em pausa letiva, e o tráfico 
intenso, de carros e gentes, sem máscara e 
sem distanciamento obrigatório, o passeio 
higiénico e rápido (perto de casa) feito ao sol 
das zonas costeiras, e os cafés e pastelarias 
abertos para fora, cheios de gente acumula-
da à porta (ou ao postigo) que alimentavam 

uma real idade paralela,  “ imune” à 
pandemia...
É uma realidade de um país longe da des-
coordenação dos políticos e fartos de uma 
liderança de interesses, sem união e com 
resultados catastróficos, de quem vive nu-
ma bolha de amnésia e finge não saber que, 
só no fim-de-semana, o boletim da DGS re-
gistou mais 318 mortes com domingo a atin-
gir 10385 novas infeções (o quinto dia con-
secutivo acima dos 10 mil). Portugal é já o 
segundo país do mundo com mais novos ca-
sos por 100 mil habitantes.
Ouvir agora a Ministra da Saúde, Marta Te-
mido, dizer “Por favor, Todos – Ajudem-nos” 
depois de 5 anos do Partido Socialista a pro-
palar o investimento no SNS e depois de um 
último ano de comunicação contraditória 
sem coragem para preparar um sistema de 
retaguarda adequado para apoio aos gran-
des Hospitais no combate à Covid-19, sem 
estabelecer a testagem obrigatória em Es-
colas, Serviços Públicos e empresas com 
mais de 30 trabalhadores e sobretudo sem 
obrigar à testagem obrigatória a todas as 
pessoas que entraram na fronteira portu-
guesa pelo menos a partir do período de 
Agosto/ Setembro (quando já haviam testes 
rápidos e o tempo mais frio estava à porta; é 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Sem Presidente, sem Liberdade, e com eleições ?!!!

mariocamilomota@gmail.com
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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.

OPINIÃO

PUB

tágio, tendo em conta fatores como as condi-
ções de vida ou trabalho, as condições econó-
micas, de habitação e saneamento, entre 
outras. Mas a nível global existem também 
grandes desafios, com uma diferença substan-
cial no acesso à vacina entre países mais ricos 
e países que não a podem pagar. Dados atuali-
zados mostram que as nações ricas, que repre-
sentam apenas 14% da população mundial, 
compraram 53% de todas as vacinas com re-
sultados mais promissores até agora. Para es-
tes países, isso significa que têm doses sufi-
cientes para vacinar as suas populações intei-
ras quase três vezes até ao final de 2021, se 
todas as vacinas atualmente em testes clínicos 
forem aprovadas para uso. Por isso, a nível glo-
bal, é essencial uma resposta concertada, de 
responsabilização partilhada entre Estados, 
que têm de priorizar a cooperação global so-
bre um potencial ‘nacionalismo da vacina’. Mas 

a responsabilidade é também das principais 
empresas farmacêuticas, que têm de cumprir 
responsabilidades de direitos humanos e ga-
rantir o acesso mais amplo possível às suas 
inovações. A tecnologia e a propriedade inte-
lectual sobre as vacinas têm de ser partilhadas 
e abertas para que se consigam produzir mais 
doses, de forma segura e eficaz, e para que 
possam estar disponíveis a quem precisa e não 
apenas a quem pode pagar.
É por tudo isto que a vacina traz para 2021 
uma grande esperança, mas também uma 
grande responsabilidade. É preciso que os me-
canismos de implementação desta resposta à 
maior crise recente que a humanidade enfren-
ta sejam sempre e totalmente assentes em 
padrões pautados pelos direitos humanos. Só 
assim ela será realmente a resposta que preci-
samos, só assim ela trará a garantia da manu-
tenção da nossa humanidade.

Sem Presidente, sem Liberdade, e com eleições ?!!!
simplesmente ridículo que alguém que gere 
a maior calamidade de sempre venha agora 
culpar os portugueses de inconsciência 
(mesmo que saibamos que a haja).
Assim, o Presidente e o Governo caminham 
agora para o confinamento geral e proxima-
mente com o fecho das Escolas e o fecho de 
tudo. Uma consequência de uma gestão 
mais política do que com base em dados téc-
nicos, mas principalmente um atestado de 
corte de liberdade à economia e ás pessoas.
Dadas as circunstâncias, temos de facto car-
ta branca do Presidente para todos os cor-
tes: de circulação, de acesso à saúde, mesmo 
em emergências, e proximamente de acesso 
à educação (que se quer universal) e de se 
ter uma economia a funcionar. Até para vo-
tar, nem todos o poderão fazer, mesmo 
quando sabíamos ter eleições presidenciais 
no próximo domingo 24 de janeiro e nem 
assim poderemos votar com meios eletróni-
cos, ou postais.
Tristemente, sob a vigilância atenta do Prof. 
Marcelo, o PS conquistou o Tribunal de Con-
tas, o Banco de Portugal, a Procuradoria-
-Geral da República e uma infinidade de ór-
gãos secundários e terciários por aí abaixo e 
pelo país fora. Como se não bastasse, o PS 
transformou o compadrio em moeda de tro-

ca, o empobrecimento em modo de vida, sob 
a conivência energética do Prof. Marcelo. As 
circunstâncias de exceção da Pandemia pa-
recem garantir de que ao PS não escapa na-
da, incluindo, a própria presidência da Repú-
blica onde o presidente já não é garantia de 
que o PS não toma conta de tudo.
Para mim é inútil especular sobre o que seria 
de nós caso Belém estivesse nas mãos de um 
marxista confesso. Com João Ferreira, Ma-
risa ou Ana Gomes dificilmente poderíamos 
estar mais condenados à desgraça. Por ou-
tro lado, também é evidente a ausência de 
oposição no sector social-democrata, ou li-
beral-social como se apresentam a eleições 
Tiago Mayan, “Tino de Rans” ou André 
Ventura. 
Concluo que convém ao Dr. Costa (grande 
arquiteto desta democracia sem opções) 
um alegado “adversário” que ajude a simular 
“pluralismo” e “democracia”, principalmente 
entre os distraídos.
Resta-me alguma esperança de que se pos-
sa aprender com os erros e sobretudo o ape-
lo para que VOTE.
A abstenção tem tido a maioria em Portugal 
nos últimos 25 anos em todas as eleições, dia 
24 VOTE para podermos acreditar na 
democracia.

psilvaparedes@gmail.com

Escolas de Paredes  
livres de amianto

O 
executivo municipal tinha co-
mo objetivo chegar ao final do 
seu primeiro mandato com 

escolas sem coberturas de fibrocimen-
to, um dos materiais onde pode encon-
trar o amianto. O amianto é um mate-
rial comprovadamente nocivo à saúde 
humana, podendo provocar vários ti-
pos de cancros e outras doenças graves, 
das quais se destacam o cancro do pul-
mão e o cancro gastrointestinal, entre 
outras. Ao longo destes 2 últimos anos 
já se nota esse esforço, depois da retira-
da da cobertura de fibrocimento no J.I 
de Infância de S. Marcos, seguiram-se 
os passadiços na Escola Secundária Da-
niel Faria em Baltar e na Escola Secun-
dária de Vilela.
As obras nas Escolas Básicas e Secun-
dárias de Rebordosa e de Lordelo resol-
vem também mais este problema, fi-
cando a faltar as Escolas Básicas e Se-
cundárias  da Sobreira e de Cristelo e a 
cobertura dos pavilhões da Escola Se-
cundária Daniel Faria, em Baltar.
Mais uma vez, este executivo encetou 
todos os esforços possíveis e aprovei-
tando a oportunidade lançada pelo go-
verno de usar fundos comunitários pa-
ra a realização destas obras, conseguiu 
realizar uma candidatura que veio a ser 
aprovada e assim conseguiremos resol-
ver um problema que afligia toda a co-
munidade escolar.
Apesar de nenhuma das nossas escolas 
a intervencionar apresentar riscos visí-
veis relativos ao fibrocimento existente 
nas coberturas, este executivo enten-
deu que este problema devia ser defini-
tivamente resolvido, garantindo tran-
quilidade à comunidade escolar e crian-
do melhores condições para a prática 
pedagógica, pois, com esta intervenção 
espera-se conseguir uma melhoria em 

termos de isolamentos térmicos , redu-
zindo os custos energéticos e permitin-
do a melhoria substancial do conforto 
térmico das escolas.
Na interrupção letiva do Natal inicia-
ram as obras na Escola Básica e Secun-
dária de Cristelo, estando praticamen-
te concluídas. Esta remoção da cober-
t u ra  d e  f i b r o c i m e n t o  p o r  u m a 
cobertura em painel sandwich, visa 
igualmente aumentar a eficiência tér-
mica, pelo que se espera também algu-
ma melhoria em termos térmicos, de-
pois da obra concluída.
Nas próximas interrupções letivas, te-
rão início as obras de remoção das co-
berturas de fibrocimento nas restantes 
escolas.  A conclusão das mesmas vai 
permitir a resolução de um problema 
antigo que teimava em ficar esquecido, 
talvez por não ser uma obra vistosa dig-
na de um prémio de arquitetura.
O investimento ”invisível” nas escolas 
pode não render votos, mas dá uma 
enorme satisfação ver solucionado um 
problema que poderá afetar a saúde de 
toda a comunidade escolar. 

Por
PAULO
SILVA
Professor
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Há cerca de 20 anos, 
um baltarense do lugar 
da Capela das Almas, 
ocupava os seus tem-
pos livres a esculpir  um  
rosto no granito.   Du-
rante muitos anos pou-
cos sabiam da sua exis-
tência. Com o aumento 

da atividade física nas 
floresta, os praticantes 
de BTT e o os pratican-
tes de caminhada  des-
-cobriram o rosto. O 
presente é marcado 
pelas redes sociais e ra-
pidamente o rosto de 
pedra começou a proli-
ferar.  O rosto ficou ra-
pidamente conhecido 
e a Junta de Freguesia 
de Baltar  já recebeu 
forasteiros a perguntar 
pela “ Cara de Pedra “. É 

um rosto esculpido nu-
ma rocha, e está perdi-
do no meio do monte 
que fica muito perto da 
“ Capela das Almas”.  A 
C a ra  d e  Pe d ra  e s t á 
a c e s s í v e l  a  q u e m  a 
queira visitar. graças a 
um amante da nature-
za que abriu um trilho 
na vegetação densa, e 
tornou a sua localiza-
ção e o seu acesso bem 
m a i s  b e m  m a i s 
acessível.

    BALTAR

A Cara de Pedra
FAUSTINO 
 SOUSA

As eleições presiden-
ciais estão marcadas para  o 
próximo dia 24 de Janeiro. 
As urnas eleitorais es-tarão 
abertas entre as 8h e as 
19h. Em Baltar, os espaços 
onde estarão as mesas elei-
torais serão o salão Nobre e  
o salão BaltarArte. Os per-

cursos estarão devidamen-
te sinalizados   de forma a 
que se cumpram todas as 
regras de se-gurança. Pode 
consultar o seu local de vo-
to online, na app MAI Mobi-
le, ou através de um SMS 
para o 3838 com a mensa-
gem: RE (espaço) número 

de CC/BI (espaço) data de 
nascimento (AAAAMM-
DD). Exemplo: RE 1444880 
20001122. Em alternativa, 
também pode perguntar na 
sua junta de freguesia ou 
câmara municipal ou atra-
vés da Linha de Apoio ao 
Eleitor: 808 206 206.

Com a situação provoca-
da por novo confinamento 
derivado pela pandemia “ 
covid 19” , ambos os espa-
ços que funcionam na Junta 
de Freguesia, passam a fun-

cionar por marcação pré-
via, sendo esta obrigatória. 
Para realizar a marcação é 
necessário estabelecer 
contacto telefónico pelo 
s e g u i n t e  n ú - m e r o   

( 222422963 ). Dadas as ne-
didas de confinamento, 
apenas é permitida um pes-
soa no “ Hall “ de entrada, de 
forma a que as regras sejam 
cumpridas por todos.

A Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal de Pare-
des têm planeado em con-
junto, a intervenção no que 
concerne à melhoria de 
várias vias, quer ao nível do 
piso, quer ao nível da cons-
trução de passeios.  A Rua 
do Lameiro foi uma das 
ruas que foi intervenciona-
da com o objectivo de  me-
lho-rar as condições de 
circulação e segurança dos 
peões, numa zona de gran-
de movimentação. A Rua 
da Vale também foi inter-

vencionada.  Estas obras 
são mais um passo para a 
melhoria das acessibi-lida-

des e da mobilidade, mas 
também do arranjo urba-
nístico da Vila de Baltar.

Se precisa de receber 
apoio alimentar , dirija -se à 
Junta de Freguesia de Bal-
tar.  Após registo do seu pe-
dido de apoio na  Rede de 
Emergência Alimentar,  será 
contactado por uma Técnica 
de Serviço Social para ava-
liar a situação e dar toda aju-
da de que necessita. Para o 
efeito, serão solicitados do-
cumentos de identificação e 
comprovativos de rendi-
mentos e de morada.  A Jun-
ta de Freguesia tem um "sto-
ck "  de alimentos disponí-

veis para as situações de 
maior urgência. Em caso de 
necessidade não deixe de 

nos contactar. A situação se-
rá tratada com a maior dis-
crição possível.

Eleições Presenciais em Baltar

Funcionamento do Gabinete  
de Inserção Profissional e do Espaço  
de Cidadão com marcação prévia

Construção de Passeios  em vários  
locais  da Vila 

Rede de emergência alimentar
Precisa de receber apoio alimentar?PUB
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A Associação Humani-
tária Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa foi obri-
gada, devido à situação de 
pandemia, a adiar o pro-
grama das comemorações 
dos 43 anos de vida da sua 
fundação. A data foi assi-
nalada no último domingo 
e a direcção da colectivi-
dade esperava poder con-
tar com os fundadores e 
sócios à semelhança de 
anos anteriores atualmen-
te os trabalhos de requali-
ficação e ampliação do 
quartel estão em curso.

O distanciamento so-
cial veio para ficar até que 
se encontre a fórmula má-

gica que irá combater este 
vírus. Segundo os especia-
listas, vai demorar mais de 

um ano até que a vacina 
seja uma realidade. En-
quanto todos esperámos, 

vamos ter que seguir com 
as nossas vidas mantendo 
todas as medidas essen-
c i a i s  p a r a  p r e v e n i r 
contágios.

É importante continuar 
a evitar contactos sociais 
desnecessários, por isso, 
as festas de aniversário 
terão que ser diferentes.

No entanto faz-se um 
apelo há solidariedade de 
todos que queiram contri-
buir para ajuda das res-
pectivas obras. Podem no 
fazer através de transfe-
rência bancária assim co-
mo entregar em mãos no 
r e s p e c t i v o  q u a r t e l  d e 
bombeiros.

E m  1 2 / 0 1 / 2 0 2 1 , 
NIC Penafiel deteve 
em flagrante delito na 

Rua Fijo em Rebordo-
sa individuo masculi-
no residente em Lor-

delo a traficar droga. 
Presente ao juiz, foi 
libertado ficando com 

a medida de coação de 
a p r e s e n t a ç õ e s  b i 
semanais.

43º aniversário em tempo de pandemia

Traficante apanhado em flagrante delito

Senhor Adriano Ribei-
ro assim era conhecido na 
comunidade Rebordosen-
se. Na então Cidade de Re-
bordosa o Sr. Adriano Ri-
beiro partilhou inúmeros 
desafios, em particular foi 
o oitavo presidente da 
Cooperativa de “ACeler”.

Foi fundador e o pri-
meiro presidente de direc-
ção da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
membro da Comissão Fa-
briqueira da Paróquia de 
Rebordosa, membro fun-
dador da Associação Cul-
tural e Recreativa de Re-
bordosa, membro da Coo-
p e r a t i v a  e  d a  A d e g a 

Agrícola de Paredes. Na 
política integrou o Conce-
lho Municipal e posterior-
mente foi membro da As-
sembleia Municipal  de 

Paredes. 
Respeitoso e um luta-

dor incansável por tudo 
aquilo em que acreditava. 
Um homem bom e honesto 

e a amizade nos deu a co-
nhecer”. Nasceu em Julho 
de 1925, no Lugar de San-
ta Luzia. Casou em 1960 
com a Professora Virgilia, 
É pai de três filhos. Na es-
crita, mentor e colabora-
dor do Jornal “O Novo En-
contro” de Rebordosa, co-
l a b o r a d o r  n o  J o r n a l 
Progresso de Paredes, 
onde participou com tra-
balhos seus em colectâ-
neas de textos de autores 
do Vale de Sousa, editados 
pela Câmara de Paredes, 
no ãmbito do Encontr’Ar-
tes. Profissionalmente foi 
Técnico Oficial de Contas, 
s e n d o  d u ra n t e  m u i t o s 
anos funcionário de uma 
empresa. Em Outubro de 
2011 lançou um livro de 
sua autoria “Súmula Poéti-
ca”. À família, em particu-
lar aos filhos e aos netos, o 
meu mais profundo pesar 
e abraço neste doloroso 
momento.

    REBORDOSA

Faleceu Adriano Ribeiro

PAULO 
PINHEIRO
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OLÁ, AMIGUINHOS!
O LEITURAS 

SUGERE...

"A menina 
com os olhos 
ocupados"

O leão que 
temos cá 
dentro

Esta é a história de hoje.
Desafio: poderão fazer 
um desenho relativo a 
esta história e, com a 
ajuda dos pais, enviá-lo 
para biblioteca@fun-
dacaoalord.pt. Mais 
tarde, quando voltarem 
a visitar a nossa Biblio-
teca, poderão ver os 
vossos trabalhos numa 
exposição dedicada a 
esta atividade.
Participem!  
A menina com os olhos 
ocupados não vê a car-
rinha dos gelados, os 
cãezitos com que se 
cruza na rua, os amigos. 
Nem sequer vê girafas, 
golfinhos, piratas, dis-
cos-voadores e monta-
nhas-russas. Até que 
um dia o telemóvel par-
te-se, ela levanta a ca-
beça e… descobre o 
mundo que tem estado 
à sua espera!
Autor: CARRILHO, An-
dré - "A menina com os 
olhos ocupados". Lis-
boa, Bertrand, 2020
Este livro está disponí-
vel na Biblioteca para 
empréstimo.

Não tens de ser grande 
nem valente para en-
contrares a tua voz.
Nem sempre é fácil ser 
pequeno. 
Mas quando o Rato 
parte em viagem à pro-
cura do seu rugido, 
descobre que até a 
mais pequenina cria-
tura pode ter um cora-
ção de leão.
Uma história de cora-
g e m ,  v a l e n t i a  e 
amizade.
Livro Infantil (6 a 10 
anos)

Tinha nevado. Lembro-me

de música saindo de uma janela aberta.
 
Vem a mim, dizia o mundo.
Não significa
que o fizesse com frases
mas era assim que eu intuía a beleza.
Aurora. Uma película de humidade
sobre cada ser vivo. Poças de luz fria
formavam-se nas sarjetas.
 
Eu esperava
na soleira,
por mais ridículo que pareça agora.
 
O que outros encontravam na arte,
encontrava eu na natureza. O que outros encontravam
no amor humano, encontrava eu na natureza.
Muito simples. Mas não havia nenhuma voz ali.
 
Louise Glück, Averno

Averno

Caso tenha sintomas de COVID-19, ligue para  SNS 24: 808 24 24 24

AVISO
Devido à renovação do estado de emergência, informámos que o atendimento presencial da/o Bibliote-

ca/Museu será realizado na sede da Fundação A Lord.

Proteja-se e evite sair de casa. Utilize, preferencialmente, os nossos meios de comunicação seguintes:

SERVIÇOS GERAIS

224 447 357  //  932 131 955

BIBLIOTECA/MUSEU

224 449 140  //  932 131 992

biblioteca@fundaçãoalord.pt cooperacao@fundacaoalord.pt

Gratos pela sua compreensão.

Esta é a história de hoje: "O Capu-

chinho Vermelho no século XXI"

Desafio: poderão fazer um dese-

nho relativo a esta história e, com a 

ajuda dos pais, enviá-lo para biblio-

teca@fundacaoalord.pt

Mais tarde, quando voltarem a vi-

sitar a nossa Biblioteca, poderão 

ver os vossos trabalhos numa ex-

posição dedicada a esta atividade.

Participem!  

Todos conhecem a história da 

Menina do Capuchinho Verme-

lho, uma famosa história parada 

no tempo. Mas, como seria se a 

Menina saltasse do seu livro an-

tigo para os dias de hoje? Des-

maiava de espanto? Entusiasma-

va-se com o mundo atual? En-

contraria algum lobo? 

Se querem saber, façam com ela 

essa viagem. 

Autor: SOARES, Luísa Ducla - "O 

Capuchinho Vermelho no século 

XXI, Porto, Porto Editora, 2015

OLÁ, AMIGUINHOS!
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FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ 
NUNES BARBOSA
Faleceu no dia 18 de janeiro com 88 anos.  
Era natural de Mouriz - Paredes e residente 

na Calçada do Bairro, nº. 10, Mouriz, Paredes. Era casado com 
Maria Moreira de Almeida.
 

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

LUDOVINA DE SOUSA
Faleceu no dia 11 de janeiro com 90 anos.  

Era natural de Mouriz - Paredes e residente 

na Rua de Sabugueiros, nº. 52, Baltar, Paredes.   

Era viúva de António Carneiro 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

BALTAR/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
PEREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 18 janeiro com 88 anos. Última 
residência: Rua do Pomarinho, nº. 274, Vilela, 

Paredes. Era viúvo de Lucinda da Silva Queiroz.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
leci-mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sexta-feira, dia 22 de janeiro, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Vilela, 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) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

VILELA/PAREDES

FALECEU

CASIMIRO  
DA ROCHA RIBEIRO
Faleceu no dia 12 de janeiro com 80 anos.  
Era natural de Cristelo - Paredes e residente 

na Rua Luís Pereira Leite nº. 34, Cristelo, Paredes. Era casado 
com Maria Amélia Ferreira de Sousa.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

CRISTELO/ PAREDES

FALECEU

MARIA ANTÓNIA 
DE SOUSA MONTEIRO
Faleceu no dia 9 de janeiro com 94 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 

residente na Rua Monte da Vila, nº. 187, Paredes. Era viúva de 
Fernando de Sousa Magalhães.
 

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 BERNARDA 
RIBEIRO BARBOSA
Faleceu no dia 9 de janeiro com 79 anos. Era 
natural de Sobrosa - Paredes e residente na 

Trav. do Bairro de Cima, nº. 35, 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

JOSÉ COELHO DA ROCHA
Faleceu no dia 11 de janeiro com 72 anos.  
Era natural de Bitarães - Paredes e residente 
na Rua D. Gabriel de Sousa, nº. 438, Paredes.  
Era casado com Maria de Lurdes Pinto  

Teixeira 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, 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 ARMANDA  
DE OLIVEIRA  
COELHO GARCÊS
Faleceu no dia 6 de janeiro com 82 anos.  

Era natural de Penafiel e residente na Rua Elias Moreira Neto, 
nº. 161, Paredes.   Era viúva de Joaquim Francisco Moreira 
Pereira Garcês.
 
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

MAVILDE  
DE FREITAS ALVES
Faleceu no dia 16 de janeiro com 92 anos.  
Era natural de Mesão Frio e residente na Rua 

Fonte Sacra, nº. 23, Paredes. Era viúva de Alexandre Mateus.
 

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



22 Sexta-feira 22 de Janeiro de 2021  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

EMÍLIA ROSA
Faleceu no dia 8 de janeiro com 95 anos. Últi-

ma residência: Rua da Pedra, nº. 102, Besteiros, 

Paredes. Era viúva de António Carlos 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 invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

HENRIQUE DE 
OLIVEIRA NETO
Faleceu no dia 10 de janeiro com 60 anos.  
Última residência: Rua da Torre, nº. 611, Lorde-

lo, Paredes. Era casado com Deolinda de Sousa Martins 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 ami-zade 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 invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

FERNANDO 
DE SEABRA FERREIRA
Faleceu no dia 13 janeiro com 80 anos.  
Última residência: Rua do Penedo, nº. 32, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Lúcia da 

Rocha Gaspar.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
leci-mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 23 de janeiro, às 18:30 horas na Igreja 
Paroquial Nova de Rebordosa, 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) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

JOSÉ DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de janeiro com 89 anos. 

Última residência: Rua Venda Nova, nº. 220, 

Mouriz, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pesso-almente, agradecer a 

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

carinho e ami-zade 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 invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

ISOLINO AURÉLIO 
DA SILVA BARROS
Faleceu no dia 6 de janeiro com 78 anos. Últi-
ma residência: Rua Divino Espirito Santo, nº. 

181, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Deolinda Moreira 
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, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

FRANCLIM DIAS MOREIRA
Faleceu no dia 9 de janeiro (em França),  

com 87 anos.   Última residência: Rua do  

Cruzeiro do Vinhal, nº. 104, Lordelo, Paredes. 

Era viúvo de Conceição Ferreira Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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 invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

LUÍS FERNANDO 
LEAL CARNEIRO
Faleceu no dia 9 de janeiro na Alemanha, com  
43 anos. Última residência: Rua dos Combaten-

tes, nº. 164, Lordelo, Paredes.  Era casado com Sandra Maria de 
Oliveira 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, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta invo-luntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA 
DOS SANTOS SOUSA
Faleceu no dia 15 janeiro com 81 anos.  
Última residência: Rua Infante D. Henrique,  
nº. 2, Paredes. Era casado com Margarida 

Moreira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
leci-mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 21 de janeiro, às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

JOAQUIM FERNANDO 
CARDOSO DA COSTA
Faleceu no dia 19 janeiro com 56 anos.  
Última residência: Rua da Vale, nº. 325,  
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria 

Ribeiro 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, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 23 de janeiro, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, 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) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

MANUEL AUGUSTO 
RIBEIRO MOREIRA
Faleceu no dia 9 de janeiro com 51 anos. 

Última residência: Rua Capela de S. Pedro,  

nº. 292, Lordelo, 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

Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA ROSÁRIA 
MONTEIRO ALVES
Faleceu no dia 18 janeiro com 86 anos.  
Última residência: Trav. do Tanque, nº. 143, 
Baltar, 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 
faleci-mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, quinta-feira, dia 28 de janeiro, às 19 horas 
na Capela de Nossa Srª das Necessidades, Baltar, 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) – Ma-dalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

PAULO ALEXANDRE 
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 23 de dezembro (em França),  

com 46 anos. Era casado.

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

FRANÇA
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