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"Serei sempre grato  
   ao União de Paredes"

ENTREVISTA COM HÉLDER BARBOSA

Diretora da Farmácia  
do CHTS demitida  
por causa  
das vacinas COVID

Câmara de Paredes  
vai dar  
100 Bolsas de Estudo

e d i ç ã o  o n l i n e



2 Sexta-feira 19 de Fevereiro de 2021  oprogressodePAREDES

EDITORIAL/TRIBUTO

N
o  i n í c i o  d e 
1990, surgiu 
no Grupo de 

Exploradores do Agrupa-
mento de Escutas Nº 519, 
de Paredes, um rapaz mui-
to ativo, todo espevitado, 
com sorriso cativante, que 
q u e r i a  s e r  E s c u t e i r o . 
Cumpridas as formalida-
des, passada a fase de pre-
paração e a Promessa de 
cumprir os seus deveres, 
tornou-se desde aquele 
momento numa figura im-
portante para todo o Gru-
po. Interessado no seu 
desenvolvimento indivi-
dual e coletivo, dentro do 
espírito formativo do Es-
cutismo, cativava os seus 

companheiros em tudo o 
que dizia respeito às ativi-
dades. Trata-se de Nuno 
Miguel Costa Almeida 
Vieira, a quem presto tri-
buto, na qualidade de seu 
Chefe à época. Natural de 
Paredes, nasceu em 1981, 
filho do Dr. Manuel Vieira 
e da Drª Fátima Costa, que 
mais tarde foram Dirigen-
tes Escuteiros. Graças ao 
seu espírito alegre, o Nu-
no rapidamente passou a 
ser carinhosamente o 
nosso “Vieirinha” e assim 
era conhecido mesmo en-
tre escuteiros de outros 
Agrupamentos. O jovem 
Vieirinha estava sempre 
no topo do voluntariado, 

destacando-se no serviço 
da sua Patrulha e tornou-
-se Guia por escolha pelo 
seu exemplo, pela anima-
ção e pelo espírito de uni-
dade. Tinha sempre, pe-
rante a Patrulha, uma al-
ternativa para combater 
as indecisões e os desâni-
mos. Assim foi também no 
Grupo de Pioneiros (14-
18 anos) e mais tarde nos 
C a m i n h e i r o s  ( 1 8 - 2 2 
anos).  Durante vários 
anos, em todas as ativida-
des de conjunto ele foi o 
porta-bandeira do Agru-
pamento, pois na sua ale-
gria e voluntarismo ele 
mesmo simbolizava essa 
vontade de seguir em 

frente. Possuidor de uma 
alegria constante e belo 
sorriso, cativou não só os 
companheiros como to-
das as chefias. Cresceu 
como estudante nas esco-
las Primárias de Mouriz e 
de Nevogilde, Preparató-
ria de Paredes, Secundá-
ria de Baltar,  Colégio 
Maior Camilo Castelo 
Branco, no Porto, e no S. 
João de Brito, em Lisboa. 
Praticante de Hóquei em 
Patins desde o escalão de 
Infantil até ao escalão de 
Sénior, representou vá-
rios clubes: Associação 
Desportiva do Concelho 
de Paredes, Associação 
Desportiva e Recreativa 

Olá Mouriz, Casa do Povo 
da Sobreira e União Sport 
Club de Paredes, deixan-
do saudades em todos os 
Clubes. Em 2000, ingres-
sou no Centro de Forma-
ção Militar e Técnica da 
Força Aérea, na Ota, onde 
frequentou o Curso de Se-
cretariado e Apoio de Ser-
viços. Colocado na Dire-
ção-Geral de Pessoal e 
Recrutamento Militar co-
mo contratado, foi sempre 
estimado pelo seu traba-
lho e pelas relações de 
amizade. Mas o infortúnio 
b a t e u - l h e  à  p o r t a  e m 
2003,  com apenas 22 
anos, tendo sido diagnos-
ticado um tumor na colu-

na cervical. Foi tratado 
pelos melhores especialis-
tas, em Portugal, mas tam-
bém em hospitais em Lon-
dres, Paris, Zurich e Hous-
t o n .  D e b i l i t a d o  e  n a 
sequência de uma infeção 
grave, partiu em 2007. A 
sua foto faz parte de um 
m e m o r i a l  n a  S e d e  d o 
Agrupamento, porque a 
sua alegria de viver será 
sempre exemplo para nós.

Nuno Miguel Costa Almeida Vieira

N
o s  t e m p o s 
Antes do Co-
v i d  ( A . C . ) 

costumava dizer-se “Vi-
ver o dia a dia” apenas 
para significar as alturas 
desesperantes, que as 
havia, quando não valia 
a pena elaborar grandes 
planos para o futuro.

O Princípio a seguir 
seria o do CARPE DIEM: 
Abençoa o que tens no 
momento e dá Graças 
por o poder usufruir. 

Porque a coisa pode 
piorar.

A expressão latina 
completa é, aliás, esta: 
“Carpe diem quam mini-
mum credula postero”, o 
que significa mais ou 
menos isto: Aproveita o 
dia e confia o mínimo 
possível no amanhã.

Agora em tempos 
Depois do Covid (D.C.) 
na minha opinião isto 
não se aplica na perfei-
ção ao amanhã interpre-

tado de uma forma lite-
ral: O dia depois de hoje.

A minha perspetiva a 
24 horas não me permi-
te pensar que vá ser 
muito diferente e, muito 
menos, muito melhor do 
que hoje.

Vai ser apenas mais 
um dia que se arrasta, co-
mo acontece há quase um 
ano, neste não acordar do 
pesadelo do Covid-19.

É neste dia a dia de 
dias iguais sem grandes 
esperanças e previsões 
que passamos a assen-
tar a nossa vida numa 
outra periodicidade: A 
Quinzena.

Mandasse a Covid 19 
n o  M u n d o  d e  f o r m a 

consciente e faria ao ca-
lendário o que qualquer 
ditadorzeco que julga 
ter mudado o Mundo, 
faz: Alterava os nomes 
dos meses e a própria 
forma de contar o tempo 
de períodos mensais pa-
ra períodos quinzenais.

É que estas quinzenas 
sucessivas do Estado de 
emergência (Seja por im-
perativo constitucional – 
vide nº 5 do art.º 19.º da 
CRP) limitam o nosso ho-
rizonte de vida a espaços 
temporais de 15 dias.

Limitam-nos a orga-
nizar a nossa vida em 
função das regras em vi-
gor na quinzena em que 
estamos e à espera que 

meia dúzia de parva-
lhões, com a sua parva 
irresponsabilidade, não 
tornem mais dura a pró-
xima do que esta (valha a 
verdade de que quando 
mal, nunca pior).

O problema em rela-
ção ao Carpe Diem lati-
no é que a pouca fé de 
Horatius no futuro in-
certo levava o poeta a 
aconselhar que no pre-
sente se aproveitasse e 
se vivesse feliz, comen-
do e bebendo e fazendo 
várias outras coisas que 
nos dão prazer por po-
der não haver amanhã.

Ora isso agora no 
D.C. só será bom para 
quem acredita que na 

próxima quinzena con-
seguirá fazer muitas lon-
gas caminhadas para 
abater os quilos que a 
sedentariedade do con-
f i n a m e n t o  n o s 
acrescenta.

Quanto a nós, aqui no 
Progresso de Paredes, 
consideramos positiva 
esta “Progressização” 
da Humanidade.

É preciso não esque-
cer que, como quinzená-
rio regional, andamos há 
décadas a renascer em 
cada quinzena que passa.

E, felizmente, conti-
nuamos a acreditar no 
futuro e em próximas 
quinzenas que, como os 
amanhãs, cantam!

EDITORIAL

Viver quinzena a  quinzena
Por
VASCO RIBEIRO
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Portugal entrou no décimo primeiro 
Estado de Emergência, através do De-
creto do Presidente da República n.º 11-
A/2021 de 11 de Fevereiro, com vista a 
combater a pandemia, pois já se verifica 
uma redução do novos casos, e de mor-
tes, graças às medidas restritivas, e co-
mo tal é importante manter o confina-
mento, de modo a que o sistema nacio-
nal de saúde (SNS) tenha capacidade 
para cuidar dos doentes que necessi-
tam, até que a vacinação chegue à maio-
ria da população.

O Estado de Emergência vai man-
ter-se até 1 de Março de 2021, com pre-
visão de prolongamento até final do 
mês, mantendo-se em vigor as regras 
de confinamento obrigatório dos últi-
mos 15 dias, mantém-se a obrigatorie-
dade do teletrabalho sempre que a acti-
vidade o permita, tal como o ensino à 
distância.

Continuam a vigorar as restrições 
de circulação entre os concelhos desde 
as 20h de sexta-feira, até às 5h de se-
gunda-feira, assim como as desloca-
ções para o estrangeiro. Cafés e restau-
rantes permanecem fechados ao públi-
co, só sendo permitido o “Take-Away”. 
Altera-se a venda de livros e material 

escolar, que passa a ser permitida. Pres-
tes a fazer um ano desde que, ficamos 
com as vidas confinadas, é notório que 
este segundo confinamento, nos afec-
tou mais do que o primeiro. O vírus invi-
sível sufoca-nos dia após dia, limita a 
respiração, e traz cansaço aos que estão 
infectados, e aos que, embora não este-
jam infectados, se vêm a sufocar com as 
consequências que surgiram na vida 
devido ao vírus…E, de uma forma ou de 
outra, todos nos sentimos doentes com 
esta realidade. E, ainda que tentemos 
focar-nos na esperança da vacina, de-
pressa nos assola a descrença com o ser 
humano, que perante a cura não olha a 

meios para alcançar a vacinação para si 
e para os seus, sem respeito pelas re-
gras estabelecidas. O vírus não escolhe 
rico ou pobre, porém a cura, já escolhe!

Ninguém aguenta mais!
A convivência que nos foi arrancada 

à força, a falta de liberdade, a alteração 
radical das rotinas, os confinamentos, a 
escola em casa, o teletrabalho, ou o de-
semprego, a falta de rendimentos e a 
incapacidade de garantir o sustento das 
famílias… Temos todos os motivos para 
não estarmos bem, mas vamos aguen-
tando, já sem aguentar mais, e agarra-
mo-nos a Fé de que amanhã seremos 
mais felizes!

CARLA NUNES
ADVOGADA

Já se encontra disponí-
vel o SNS24 Balcão na Vila 
de Lordelo. Este novo ser-
viço visa facilitar o acesso 
dos cidadãos aos vários 
serviços digitais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), 

entre eles a Marcação de 
Consultas, Teleconsulta, 
Pedido de isenção de Taxas 
moderadoras entre ou-
tros. O serviço encontra-
-se integrado na Loja do 
Espaço de Cidadão.

Lordelo já  
tem balcão SNS24

Amanhã seremos mais felizes!
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O 
M u n i c í p i o  d e 
P a r e d e s  d e u 
início ao pro-

grama das Comemorações 
do Bicentenário do nasci-
mento de José Guilherme 
Pacheco, com a deposição 
simbólica da coroa de flores 
junto à estátua do Conse-
lheiro, que no passado dia 
10 de fevereio de 2021 ce-
lebraria 200 anos.

O Presidente do Municí-
pio, Alexandre Almeida, 
acompanhado dos seus Ve-
readores, prestou homena-
gem ao antigo presidente 
da Câmara que muito con-
tribuiu para o desenvolvi-
m e n t o  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes.

Recorde-se que José 
Guilherme é uma das mais 
ilustres referências de Pare-
des e a sua estátua no jardim 
em frente aos Paços do Con-
celho evidencia a relevância 
que lhe é atribuída.

Desempenhou o cargo 
de Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes ao 
longo de sete anos e, ainda 
hoje, é lembrado pela visão 
e contributo que deu para o 

desenvolvimento do nosso 
Concelho: o telégrafo, a re-
de viária, a passagem de 
comboio e a construção de 
várias escolas.

José Guilherme Pache-
co nasceu no Rio de Janei-
ro a  10 de Fevereiro de 

1821.  Veio com os seus 
pais para Portugal ainda 
criança, formou-se em Di-
reito na Universidade de 
Coimbra,  desempenhou 
vários cargos públicos e foi 
cofundador do Jornal de 
Notícias.

Para comemorar o Bicen-
tenário do seu nascimento, 
a Câmara Municipal de Pa-
redes organizará um con-
junto de iniciativas socio-
culturais, reconhecendo e 
homenageando a importan-
te personalidade.

Comemorações do Bicentenário do  
nascimento do conselheiro José Guilherme

Mensagem do 
Presidente da Câmara de Paredes:

Muito do que somos como Concelho devemos a José 

Guilherme Pacheco que nasceu no dia 10 de fevereiro 

de 1821. Nasceu alguns anos antes da criação do Mu-

nicípio de Paredes e foi um dos que mais contribui para 

o seu desenvolvimento.

Homenagear José Guilherme é honrar Paredes e os 

paredenses. Homenagear José Guilherme é trabalhar 

todos os dias para sermos um território cada vez com 

mais qualidade de vida, onde todos possamos viver 

dignamente.

Homenagear José Guilherme é afirmar um concelho 

dinâmico e trabalhador que somos.

No dia em que faz 200 anos do seu nascimento dize-

mos todos: 

Viva, Paredes! Viva, Paredes! Viva, Paredes

De 15 de fevereiro até 31 
de março estão abertas as 
candidaturas para uma cen-
tena de bolsas de estudo que 
serão atribuídas pelo Municí-
pio de Paredes referentes ao 
ano letivo 2020/2021.

A Câmara Municipal vai 
atribuir 100 bolsas de estu-
do, reconhecendo o mérito 
escolar dos alunos do Con-
celho do ensino secundário 
e superior.

O ensino secundário con-
tará com um total de 60 bol-
sas, sendo atribuídas 20 a ca-
da ano escolar. O ensino su-
perior público e privado 
recebe 23 bolsas. Os alunos 
do ensino técnico superior 
profissional público e privado 
terão disponíveis duas bol-
sas. Para além dos estudantes 
do ensino secundário e supe-
rior, as bolsas de estudo des-

tinam-se, também, a opera-
cionais e/ou filhos de opera-
cionais das corporações de 
Bombeiros Voluntários e 
Cruz Vermelha do Concelho, 
que frequentem o ensino su-
perior. Estes alunos contam 
com atribuição de 15 bolsas 
de estudos. O valor unitário 
da bolsa a atribuir será de 175 
euros para os alunos do 10º, 
11º e 12º anos, de 1 000 euros 
para os alunos do ensino su-
perior e 500 euros para o en-
sino técnico superior profis-
sional. Os operacionais das 
corporações de Bombeiros e 
Cruz Vermelha receberão 1 
250 euros, enquanto que os 
filhos dos operacionais rece-
berão 1000 euros. Os alunos 
interessados deverão forma-
lizar a candidatura através 
dos serviços online ou por 
marcação no Balcão Único.

Município de Paredes abre candidaturas para 100 bolsas de estudo
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“A Universidade é muito 
mais do que a Instituição 
que nos atribui um grau 
académico”, defende Nuno 
Ferreira. E o percurso deste 
estudante da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) tem sido a 
prova disso mesmo.

A indecisão entre Medi-
cina ou Engenharia Infor-
mática perdurou até ao úl-
timo momento, mas a esco-
lha final acaba por levá-lo, 

em 2015, até à FMUP. Ali, 
Nuno acabou por encontrar 
a oportunidade de concre-
tizar o desejo de poder ser 
útil para a sociedade, cui-
dando das pessoas que pre-
cisam de auxílio, “de uma 
f o r m a  h u m a n a  e  e m 
proximidade”.

Foi também logo nos pri-
meiros momentos enquan-
to universitário que a von-
tade de nunca querer estar 
parado fez com que Nuno 

Ferreira descobrisse e se 
interessasse pelo associati-
vismo. A oportunidade de 
sair da zona de conforto foi 
o mote, mas a troca de ex-
periências e as competên-
cias de trabalho, de rela-
ções interpares, de política 
ou gestão de pessoas, como 
o próprio afirma, confirma-
ram as expetativas iniciais.

Da experiência enquan-
to presidente da Associa-
ç ã o  d e  E s t u d a n t e s  d a 

FMUP (AEFMUP), cargo 
que desempenhou entre 
2018 e 2020, a vogal da Fe-
deração Académica do Por-
t o ,  n o  m a n d a t o  d e 
2019/2020, passando pelo 
Conselho de Representan-
tes da FMUP, poucos foram 
os meses em que o jovem 
natural de Paredes não es-
teve envolvido em alguma 
associação estudantil.

Recentemente, o futuro 
médico da FMUP foi um dos 

quatro eleitos para repre-
sentar a comunidade estu-
dantil da Universidade do 
Porto durante os próximos 
dois anos, no Conselho Ge-
ral da Universidade do Por-
to, órgão cujas competên-
cias, entre outras, envol-
v e m  e l e g e r  o  p r ó x i m o 
Reitor da Universidade.

A frequentar o último 
ano do Mestrado Integrado 
em Medicina, que concilia 
com o Mestrado em Evi-

dência e Decisão em Saúde, 
ambos na FMUP, os planos 
de Nuno Ferreira, pelo me-
nos a curto prazo, passam 
por terminar os cursos e 
realizar a Prova Nacional 
de Acesso à especialidade 
médica. “Na AEFMUP lutei 
bastante pela existência de 
vagas na especialidade. 
Agora, chegou a minha vez 
de estudar e conseguir o 
meu lugar”.

Nuno Ferreira - Paredense eleito para
Conselho Geral da Universidade do Porto
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pouco passava das 21 
horas do passado dia 6, 
quando foi dado o alerta 
para um incêndio na Zona 
Industrial de Baltar, mais 
concretamente na empre-
sa de produção de biocom-
bustível Bioport.

O biodiesel é um éster 
metílico de ácidos gordos 
produzido a partir de óleos 
de origem vegetal ou ani-
m a l ,  c o m  q u a l i d a d e  d e 
combustível para motores 
diesel e em Portugal, todo 
o gasóleo rodoviário co-
mercializado conta com 
uma incorporação de 7% 
deste composto.

Devido às característi-
cas desta matéria, tiveram 
de ser tomadas precauções 
adicionais no combate às 
chamas, no entanto apenas 
uma hora depois o incêndio 
estava já controlado e em 
fase de rescaldo.

No combate às chamas 
estiveram 32 elementos 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, apoiados 
por 14 viaturas. Os ele-
mentos do corpo de Baltar 

c o n t a ra m  c o m  o  a p o i o  
dos Bombeiros Voluntá-

rios de Paredes, Cete, Lor-
delo e Rebordosa. A GNR 

de Paredes e a Polícia Mu-
nicipal também estiveram 
no local.

O incêndio terá defla-
grado na zona de produção 
e os danos estão a ser ava-
liados, sendo que logo na 
altura do rescaldo deu para 
perceber tratarem-se de 
estragos significativos.

Incêndio em empresa 
de biocombustível 
na Zona Industrial de Baltar
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O Comando Territorial 
do Porto, através do Nú-
cleo de Investigação Cri-
minal (NIC) de Santo Tirso, 
deteve no dia 8 de feverei-
ro, um homem de 46 anos 
por tentativa de roubo de 
veículos e posse de armas 
proibidas, no concelho de 
Valongo.

No âmbito de uma in-
vestigação relacionada 
com a tentativa de dois 
roubos de veículos, conhe-
cido pelo termo de “carja-
cking”, com recurso a uma 
arma branca, na localidade 
de Alfena, os agentes da 
autoridade conseguiram 
identificar e deter o sus-
peito.  No decorrer das dili-
gências policiais e através 
das características descri-
tas pelas vítimas, foi possí-
vel reconhecer o suspeito 
que, devido à violência que 
utilizava durante os crimes, 
provocou numa das vítimas 

diversos ferimentos tendo 
sido necessário o seu trans-
porte para uma unidade 
hospitalar.

No decorrer da ação po-
licial foi realizada uma bus-
ca domiciliária, onde foi 

possível apreender sete ar-
mas brancas, diversas mu-
nições e diverso material 
utilizado para perpetrar os 
crimes.

O detido foi presente a 
primeiro interrogatório 

judicial no Tribunal de Ins-
trução Criminal do Porto, 
onde lhe foi decretada a 
medida de coação de pri-
são preventiva, tendo sido 
conduzido ao Estabeleci-
mento Prisional do Porto.

Ladrão por “carjacking”  
detido em Valongo

PUB

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 Comando Territorial 
do Porto, através do Núcleo 
de Investigação Criminal 
(NIC) de Penafiel,  identifi-
cou um homem de 22 anos 
por furto de veículo, no con-
celho de Paredes.

Na sequência de uma in-
vestigação, os agentes ence-

taram um conjunto de dili-
gências policiais que permi-
tiram identificar o suspeito e 
recuperar o veículo furtado, 
bem como os objetos que es-
tavam no seu interior, desta-
cando-se uma carteira com 
documentos, os quais foram 
restituídos ao legítimo pro-

prietário. O suspeito, com 
antecedentes criminais por 
ilícitos da mesma natureza, 
foi constituído arguido, e os 
factos foram remetidos ao 
T r i b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.

O Comando Territorial 
do Porto, através do Núcleo 
de Investigação Criminal 
(NIC) de Penafiel, deteve 
no dia 4 de fevereiro um ho-
mem de 41 anos por tráfico 
de estupefacientes, no con-
celho de Paredes.

No âmbito de uma inves-
tigação por tráfico de estu-
pefacientes, os agentes da 
autoridade efetuaram dili-
gências que permitiram de-
ter o suspeito em flagrante 
quando este vendia droga a 
um consumidor na via pú-
blica. No decorrer das dili-
gências policiais, foram efe-

tuadas três buscas, uma 
domiciliária e duas em veí-
culos,  onde foi  possível 
apreender 22 doses de he-
roína, duas doses de cocaí-
na, duas doses de haxixe, 
um telemóvel, 270 euros 
em numerário e ainda um 
d o s  v e í c u l o s  a l v o  d e 
buscas.

O detido, com antece-
dentes criminais por ilícitos 
da mesma natureza,  foi 
constituído arguido, e os 
factos foram remetidos ao 
Departamento de Investi-
gação e Ação Penal (DIAP) 
de Penafiel.

Identificado por  
furto de veículo em Paredes

Traficante  
detido em Paredes
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A ACIP - Associação do 
Comércio e Indústria de Pa-
redes realizou o sorteio fi-
nal do concurso “Compre 
em Paredes e ganhe Pré-
mios”, uma das iniciativas 
que integraram o programa 
“Juntos Fazemos Natal: 
Compre em Paredes e ga-
nhe Prémios”. 

Esta iniciativa contou 
com a participação de 25 
estabelecimentos do co-
mércio local do concelho de 
Paredes. Os clientes que 
realizaram compras supe-
riores a 20 euros durante a 
época natalícia ficaram as-
sim habilitados a excelen-
tes prémios.

Assim, no sorteio final, 
que reuniu os cupões de to-
das as lojas foram três os 
vencedores, que recebe-
ram os cupões de desconto 
d e  t o d a s  a s  l o j a s 
participantes.  

1º – Andreia Costa
de Rebordosa
Cliente da Loja Brilliant
Fashion em Rebordosa
Ganhou vales de descon-

to de lojas em Paredes: Fer-
radura & Casuals, Branco 
c o m  C o r,  M a g u i ,  D a d o s 
Print, Beija Flor e Óptica 
CV; em Gandra: Restauran-
te Bobaque, MegaOutlet; 
em Rebordosa: Brilliant 
Fashion, Giris, Scarpe e Co; 
em Lordelo: La Maison. 

2º – Paulo Neto
de Paços de Ferreira
Cliente da Loja Óptica 
CV em Paredes
Ganhou vales de descon-

to de lojas em Paredes: La 
Belle Femme, Milano, Giras-
sol Pronto a vestir, Petz e 
Dona Flor; em Recarei: Can-
tinho do Croissant; em Lor-
delo: Art Chic by Elsa e La 
Casita de Luci. 

3º – António Pinto
Cliente da Loja Óptica
 CV em Paredes
Ganhou vales de des-

conto de lojas em Paredes: 

La Belle Femme, Milano, 
Girassol Pronto a vestir, 
Petz e Dona Flor; em Reca-
rei: Cantinho do Croissant; 
em Lordelo: Art Chic by El-
sa e La Casita de Luci. 

Além deste sorteio final, 
foram realizados sorteios 
nas 20 lojas participantes 
que premiaram assim os 
seus clientes.

Segundo a ACIP Pare-
des, o balanço é positivo, 
pois a tômbola do sorteio 
final reuniu perto de 10 mil 
cupões. “Esta atividade foi 
realizada em muito pouco 
tempo, mas pretendeu ser 

uma iniciativa que simboli-
za a união, tanto por parte 
dos empresários como dos 
paredenses. A ACIP é mes-
mo isto. Sozinhos não con-
seguimos fazer nada, é im-
portante a união, as vossas 
ideias, e juntos vamos con-
s e g u i r  u l t ra p a s s a r  e s t a 
pandemia”, referiu Manuel 
Pinho, vice-presidente da 
ACIP Paredes.

Em representação da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo, Bruno Almeida salien-
tou a importância deste ti-
po de iniciativas: “Para nós 
é muito bom que estas ini-

ciativas existam e que con-
tinuem em força. São estas 
iniciativas que ajudam o 
comércio local. A Junta de 
Freguesia estará sempre 
disponível para colaborar”, 
afirmou.

A ACIP Paredes agrade-
ce a todos os seus associa-
dos e seus clientes a partici-
pação no concurso, espe-
rando que a próxima edição 
do “Juntos Fazemos Natal” 
não seja condicionada pela 
pandemia, que muito está a 
prejudicar o nosso tecido 
empresarial. Deixa também 
uma palavra de agradeci-

mento também à Junta de 
Freguesia de Lordelo.

O  s o r t e i o  f i n a l  t e v e  
a presença do presidente 
da Mesa da Assembleia  
d a  AC I P,  S a n d r o  S o u s a ,  
de elementos da direção, 
Manuel Pinho, vice-presi-
dente, Daniel Sousa, tesou-
reiro, e do vogal Ricardo 
Moreira, bem como o re-
presentante da Junta de 
Freguesia de Lordelo, Bru-
no Almeida. Na entrega dos 
prémios do sorteio final te-
ve a presença da presidente 
da ACIP Paredes, Cecília 
Mendes.

ACIP entregou  prémios 
do concurso “Juntos Fazemos Natal”

Os agrupamentos escola-
res fizeram o levantamento 
das necessidades e reporta-
ram ao Município de Paredes 
a falta de ligações à internet 
para os alunos, com dificul-
dades económicas, prosse-
guirem na adesão ao ensino 
online e, nesse sentido, a Câ-
mara de Paredes disponibili-
zou às escolas 725 computa-
dores portáteis, 602 tablets 
e 350 ligações à internet de 
banda larga, para que os alu-

nos que não dispõem de con-
dições de acesso ao ensino à 
distância, possam assim ul-
trapassar este constrangi-
mento que, inevitavelmente 
criaria desigualdades ainda 
maiores do que as que se ve-
rificam  normalmente.

De forma a assegurar que 
nenhum aluno em Paredes 
seja prejudicado no seu pro-
cesso de aprendizagem, nes-
te contexto de ensino à dis-
tância, a Câmara investiu 

cerca de 366 mil euros nes-
tes equipamentos, com o in-
tuito de apoiar as famílias 
que não disponham de con-
dições económicas para a 
aquisição destas ferramen-
tas essenciais para o ensino 
online.

A este investimento fo-
ram agora  acrescentados 
cerca de 11 mil euros para a 
aquisição de 350 routers a 
u m  o p e r a d o r  d e 
telecomunicações.

Câmara de Paredes disponibiliza  
equipamentos aos alunos com  
dificuldades de acesso ao ensino online
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Foi no dia 1 de fevereiro 
de 1856 que o Decreto Epis-
copal, dando seguimento ao 
Decreto Régio de 27 de no-
vembro de 1855, concluiu o 
processo de criação da Paró-
quia e Freguesia de Recarei.

A sua origem remonta 
pelo menos ao séc. XIII. Po-
rém, esta localidade apare-
ce referenciada numa tabe-
la constante do livro “Fre-
g u e s i a s  d a  D i o c e s e  d o 
Porto” do Pe. Domingos A. 
Moreira como sendo curato 
do arcediagado de Aguiar 
de Sousa já no séc. XII.

Durante um período que 
se encontra ainda por de-
terminar,  ou por balizar 
cronologicamente, os luga-
res que hoje compõem a 
freguesia de Recarei esti-
veram até meados do sécu-
lo XIX anexados à freguesia 
vizinha de Sobreira. O de-
creto régio que em 1855 
desanexara de forma defi-
nitiva tais povoações, cons-
tituindo-as como freguesia 
e paróquia autónomas, re-
fere que o templo paroquial 
aí existente - tendo como 
padroeira Nossa Senhora 
do Bom Despacho - “já em 
outro tempo serviu de pa-
rochia”, o que parece indi-
car a relativa autonomia - 
pelo menos do ponto de 
vista religioso ou paroquial 
- que Recarei teve muito 
antes de 1855. Parece ain-
da apontar nesse mesmo 
sentido o tratamento for-
mal dado à localidade em 
documentos antigos (tribu-
tários p. ex.), onde Recarei e 
seus lugares ao invés de 
surgirem inseridos nas par-
tes relativas à paróquia/
freguesia de Sobreira, sur-
gem antes com organização 
formal própria, como se se 
tratasse de uma localidade 

igualmente autónoma e 
independente.

A História desta fregue-
sia encontra-se intimamente 
ligada às comunidades mo-
násticas de Cete e de Paço de 
Sousa, ou não fossem estas 
as maiores proprietárias dos 
prédios urbanos e rústicos 
existentes em Recarei até à 
extinção das Ordens Religio-
sas. Não admira, por isso, que 
o primeiro padroeiro de que 
há registo nesta localidade 
tenha sido a invocação cris-
tológica que ainda hoje pre-
side à comunidade paroquial 
de Paço de Sousa: São Salva-
dor. A invocação como titu-
lar ou padroeiro da ermida 
medieval outrora edificada 
no “lugar da Costa de Reca-
rei” - de que não resta vestí-
gio, erguendo-se hoje no lo-

cal a igreja paroquial (remo-
delada profundamente no 
séc. XX) - não chegaria con-
tudo ao séc. XIX, pois já em 
1758 se dava conta da invo-
cação da “Senhora do Bom 
Despacho, Santa Águeda e 
Santa Apolónia” apesar de, 
em data posterior, o livro dos 
“Títulos do Arcediagado de 
Aguiar de Souza anexo ao 
Deado do Porto” (1796) nos 
relatar que a “Cappella S. Sal-
vatoris de Requerey” estava 
anexa à “Ecclesia S. Petri de 
Sovereira” e pagava ao bis-
pado “De cera unam libram, 
de mortuariy 3 maravetinos, 
de milio 3 sextarios”.

No século XIX, Recarei foi 
local de passagem - e de pa-
ragem - das tropas confli-
tuantes na Guerra Civil 
(1828-1834), designada-

mente no decurso das opera-
ções militares do memorável 
Cerco do Porto. Foi nesta lo-
calidade que, segundo Simão 
Soriano, o coronel George 
Lloyd Hodges recebeu a in-
formação de que as tropas 
leais a D. Miguel - absolutis-
tas - haviam atravessado o 
Rio Douro sob as ordens do 
Visconde de Montalegre. Foi 
também aqui que pela tarde 
do dia 20 de Julho de 1832, 
bivacaram as tropas do 2º 
Visconde de Santa Marta, 
facto que, segundo a Grande 
Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, constituiu uma 
grave ameaça para a cidade 
do Porto, na altura já ocupa-
da pelas tropas leais a D. Pe-
dro. Três dias depois, a pouca 
distância de Recarei, dar-se-
-ia a famosa Batalha de Pon-

te Ferreira, de que nenhuma 
das partes em confronto terá 
saído verdadeiramente ven-
cedora. Ainda no âmbito 
destas movimentações mili-
tares, mais concretamente 
no dia 6 de Agosto seguinte, 
o Visconde da Régua decide 
estabelecer em Recarei o 
seu quartel-general.

Nesta altura (década de 
30 do séc. XIX), os lugares de 
Recarei estavam já - não há 
dúvidas - anexados à fregue-
sia e paróquia de Sobreira, 
mas de resto por muito pou-
co tempo. As povoações da 
zona geográfica mais a oeste 
da freguesia sobreirense ar-
voram-se em entidade admi-
nistrativa autónoma nos 
anos de 1855 (freguesia) e 
1856 (paróquia), facto que é 
facilmente explicável por 
três factores: a progressiva 
autonomia quanto a serviço 
pastoral e centralidade reli-
giosa (com centro de culto, 
cura e missa regular); cresci-
mento demográfico, associa-
do ao primeiro factor e que já 
permitia reunir uma côngrua 
que sustentasse pároco pró-
prio (a população dos luga-
res de Recarei já equivalia 

aos demais da restante fre-
guesia da Sobreira); isola-
mento, ou dificuldades de 
comunicação, devido à dis-
tância e à intransitabilidade 
de caminhos rudimentares e 
cortados por cursos de água 
entre os lugares de Recarei e 
a igreja, ou centro, de Sobrei-
ra. Assim o comprova o teor 
do decreto de 27 de Novem-
bro de 1855 passado pelo 
Rei D. Pedro V e que cria a 
freguesia, bem como o de-
creto episcopal de 1 de Feve-
reiro de 1856 que cria a 
paróquia.

Importa ainda referir que 
aquando da fundação - ou 
«refundação» - desta locali-
dade, tal acontecera já no 
Concelho de Paredes. Re-
corde-se que este concelho 
fora criado apenas em 1836, 
sendo que até então todas as 
suas freguesias, bem como 
grande parte das terras dos 
concelhos confinantes se en-
contravam inseridas no vas-
to e histórico concelho/jul-
gado de Aguiar de Sousa, en-
tretanto extinto.

No dia 1 de Julho de 2003, 
a freguesia de Recarei foi 
elevada à categoria de Vila.

Recarei comemorou  
165 anos da Paróquia e Freguesia
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Foi aprovado em plená-
rio na Assembleia Repúbli-
ca, o texto final para recupe-
ração do Rio Ferreira e prin-
cipalmente para um correto 
funcionamento da ETAR da 
Arreigada e para a limpeza 
da zona de lazer de Moinhos 
em Lordelo, Paredes. Ape-
nas o Partido Socialista vo-
tou contra. Os restantes 
partidos votaram a favor.

Será publicado em Diário 
da República em breve jun-
tamente com os outros dois 
projetos também sobre esta 
matéria.

A estação de tratamento 
de águas residuais (ETAR) 
de Arreigada é uma infraes-
trutura localizada na fre-
guesia de Lordelo no conce-
lho de Paredes e implantada 
numa das margens do rio 
Ferreira.  Desde 1993, a 
ETAR de Arreigada trata 
efluentes do concelho de 
Paços de Ferreira e está 
concessionada às Águas de 
Paços de Ferreira desde 
2004, estando há muito ob-
soleta a sua capacidade de 
tratamento de efluentes. 

A incapacidade da ETAR 
de Arreigada em tratar corre-
tamente o volume de águas 
residuais que se lhe destina 
tem provocado graves episó-
dios de poluição do rio Ferrei-
ra – um dos principais proble-
mas ambientais do distrito do 
Porto que perdura há mais de 
30 anos. Este facto é reco-
nhecido no convite para a 
apresentação de candidatu-
ras no âmbito do Programa 

Operacional Sustentabilida-
de e Eficiência no Uso de Re-
cursos (POSEUR), no qual é 
reconhecido que a ETAR de 
Arreigada por estar subdi-
mensionada para os efluen-
tes da zona que serve, encon-
tra-se a funcionar muito aci-
ma da capacidade instalada, 
recorrendo com muita fre-
quência a bypass do sistema, 
pelo que o efluente é descar-
regado no rio Ferreira apenas 
com um nível de tratamento 
primário ou mesmo sem qual-
quer tratamento, o que tem 
resultado em impactes am-
bientais brutais no rio Ferrei-
ra devido aos graves episó-
dios de poluição das massas 

de água e da destruição do 
ecossistema fluvial e ripícola. 

A classificação da qualida-
de das massas de água do rio 
Ferreira é atualmente infe-
rior a “bom”. Este facto é facil-
mente percetível por qual-
quer pessoa que visite a zona 
do Espaço de Lazer de Moi-
nhos, na freguesia de Lordelo, 
na qual é bem visível o crime 
ambiental que ali perdura as-
sociado ao deficiente funcio-
namento da ETAR. 

Este troço do rio Ferreira 
foi transformado ao longo 
dos anos, e sobretudo nos úl-
timos dois anos, num verda-
deiro esgoto ou fossa cética a 
céu aberto. Este problema, 

por inação e por falta de me-
didas preventivas para corri-
gir os problemas que estavam 
há muito identificados, ultra-
passa em muito a capacidade 
de ação dos municípios, seja o 
de Paços de Ferreira, seja o de 
Paredes, e deve por isso ter 
uma intervenção decidida e 
urgente por parte do Estado 
Central. 

Como tal, e tomando co-
mo boa a informação de que 
finalmente a ETAR de Arrei-
gada passará a tratar satisfa-
toriamente todos os efluen-
tes até ao final do mês de ou-
tubro – cerca de um ano após 
o inicialmente previsto, e com 
vários adiamentos, – é essen-

cial trabalhar no sentido de 
eliminar outros focos de po-
luição, garantir um tratamen-
to redundante em caso de 
avaria da ETAR, bem como 
assegurar a despoluição do 
rio Ferreira, particularmente 
no concelho de Paredes e na 
freguesia de Lordelo.

Assim, ao abrigo das dis-
posições constitucionais e 
regimentais aplicáveis, o Gru-
po Parlamentar do Bloco de 
Esquerda propôs que a As-
sembleia da República reco-
mende ao Governo que dis-
ponibilize urgentemente do-
tação orçamental suficiente 
do Fundo Ambiental para 
proceder à remoção dos resí-

duos descarregados com au-
torização da Agência Portu-
guesa do Ambiente pela 
ETAR de Arreigada no rio 
Ferreira na freguesia de Lor-
delo e depositados na zona 
do Espaço de Lazer de Moi-
nhos, estude soluções redun-
dantes para a ETAR de Arrei-
gada para que não ocorram 
mais descargas de efluentes 
sem tratamento secundário e 
terciário em situações de 
avaria e de funcionamento 
deficiente, implemente um 
plano de gestão específica 
que preveja a despoluição e 
fiscalização de descargas pa-
ra todo o rio Ferreira, elabo-
rado e operacionalizado pe-
las entidades competentes e 
em articulação com todos os 
municípios atravessados pelo 
rio, defina uma Comissão de 
Acompanhamento para a 
despoluição do rio Ferreira 
que integre entidades públi-
cas com responsabilidade no 
âmbito da manutenção da 
qualidade da água dos rios 
como a Agência Portuguesa 
do Ambiente, os municípios e 
as freguesias afetadas pela 
poluição, bem como os movi-
mentos de cidadãos que se 
têm mobilizado para reivindi-
car a despoluição do rio Fer-
reira e apoie a contratação de 
guarda-rios para a Região Hi-
drográfica do Douro em nú-
mero suficiente para fazer 
face à necessidade de fiscali-
zação dos problemas de po-
luição dos cursos e massas de 
á g u a  d e s t a  r e g i ã o 
hidrográfica. 

Assembleia da República 
aprova recuperação do Rio Ferreira
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Iniciou no passado dia 16 
de fevereiro, o processo de 
vacinação contra a covid 19 
para os utentes com 80 ou 
mais anos e 50 ou mais anos 
com patologias associadas.

Segundo o ACES Tâmega 
II - Vale do Sousa Sul, que 
abrange os concelhos de 
Castelo de Paiva, Paredes e 
Penafiel, estima-se que en-
tre terça-feira (dia 16) e sex-
ta-feira (dia 19) foram vaci-
nados cerca de 560 utentes 
com mais de 80 anos nestes 
municípios. No Concelho de 
Paredes as vacinas estão a 
ser dadas na primeira fase, 
até final de fevereiro, no 

Centro de Saúde de Rebor-
dosa. Nos dias 18 e 19, nes-
tes concelhos, foram vacina-
das cerca de 250 pessoas 
com mais de 50 anos e com 
doenças associadas como 
insuficiência cardíaca, doen-
ça coronária, insuficiência 
renal, doença pulmonar obs-
trutiva crónica, doença res-
piratória crónica com supor-
te ventilatório e/ou oxigeno-
terapia de longa duração. 
Refira-se que todos os uten-
tes estão a ser chamados pe-
los serviços do ACES, atra-
vés de contacto telefónico. 
Na próxima fase, a realizar a 
partir de março, a vacina 

contra a covid-19 será dada 
no Pavilhão Rota dos Mó-

veis, em Lordelo. O Municí-
pio de Paredes assegura 

transporte para quem ne-
cessitar através do contacto 

telefónico 925 482 888 (dias 
úteis das 9h00 às 17h00).

Começou  a vacinação  
para utentes com mais 
de 80 anos em Paredes

Sónia Teixeira, diretora 
dos Serviços Farmacêuticos 
do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) foi de-
mitida após uma reunião do 
Conselho de Administração 
do CHTS. Em causa está o 
desperdício de 600 doses da 
vacina Covid destinadas a 
profissionais de saúde, que 
tinham ficado inutilizadas 
devido a uma falha nos siste-
mas de refrigeração da uni-
dade farmacêutica do hospi-
tal. Na sequência do ocorri-
d o ,  o  C o n s e l h o  d a 

Administração da unidade 
hospitalar revelou também 
ter ordenado de imediato a 
abertura de um processo de 
inquérito, de modo a que se-
jam apuradas responsabili-
dades sobre o que se passou, 
ponderando ainda apresen-
tar um eventual processo cri-
me, no entanto, não foram 
revelados mais detalhes, uma 
vez que está ainda a decorrer 
o inquérito para averiguar 
responsabilidades, uma vez 
que tudo indica que a inutili-
zação das doses da vacina es-

tará associada a uma utiliza-
ção inadequada do sistema 
de refrigeração da farmácia 
do Hospital. As vacinas apro-
vadas pela União Europeia, e 
que estão a ser administradas 
em Portugal, requerem uma 
refrigeração em temperatu-
ras muito baixas. A da Moder-
na pode ser mantida a cerca 
de 20 graus negativos, mas da 
Pfizer terá de ser armazena-
da a 70 graus negativos, algo 
que despoletou um problema 
desde que o produto come-
çou a ser distribuído.

Diretora da farmácia do Hospital de Penafiel  
demitida devido ao  desperdício de 600 vacinas Covid
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À conversa comÀ conversa com  HÉLDER BARBOSAHÉLDER BARBOSA

Hélder Barbosa, 33 anos, na-
tural de Mouriz, começou com 6 
anos no União de Paredes e aos 
10 ingressou no FC Porto. Inter-
nacional em todos os escalões 
desde os sub-16, saiu de Portu-
gal em 2013 rumo ao Almeria e 
não mais voltou. Primeiro na 
Grécia, onde ficou ídolo no AEK, 
depois no Dubai e na Turquia e 
agora, o regresso ao país heléni-
co que já considera a sua segun-
da casa. Numa conversa franca e 
sem rodeios revistou a carreira e 
relembrou os primeiros tempos 
em Paredes e no União.

Fale-nos um pouco sobre a 
s u a  f a m í l i a  e  s o b r e  a  s u a 
infância… 

Os meus pais viviam em Mou-
riz e foi onde cresci. Todos os dias, 
depois do trabalho o meu pai leva-
va-me aos treinos no União, onde 
com 6 anos comecei a ganhar 
amor ao futebol. 

 
E era ainda nas Laranjeiras? 

Como eram as condições nessa 
altura? 

Era muito diferente... ainda 
jogavamos em terra, pelados... 
(risos). Não tem nada a ver com 
as condições atuais. Mas não nos 
queixávamos. O mais chato era 
quando chovia. Chegava a casa 
com a roupa toda suja, cheia de 
lama, para a minha mãe lavar. 
Mas era uma alegria. Éramos 
míudos, gostavamos do que fa-
zíamos, desfrutavamos. Ao fim e 
ao cabo era fazer o que gostava-
mos, jogar futebol e estar com os 
colegas.  Essencialmente o me-
lhor era representar o clube da 
nossa terra, estar com os nossos 
amigos da escola e fazer novas 
amizades. Mas fica sempre gra-
vado na minha história. O Pare-
des será sempre importante pa-
ra mim, foi onde iniciei a carreira 
pois cresci ali e tenho amizades 
ainda hoje desse tempo. É a nos-
sa terra. 

 
Desses seus amigos existe 

mais algum que tenha, igual-
mente singrado no futebol ou 
chegado à equipa principal do 
Paredes? 

O meu melhor amigo que é o 
Pedro Duarte, jogou bastantes 
anos no Paredes. Crescemos jun-
tos, fomos para o FC Porto e conti-
nuamos juntos alguns anos. No 
futebol seguimos caminhos dife-
rentes e ele acabou por chegar à 
equipa principal do Paredes. Mas 

até aos dias de hoje continuamos a 

amizade que aí se iniciou. 

 

Como era o acompanhamen-
to dos seus pais em relação ao 
futebol e à escola? 

Muito grande, mesmo! Sem-

pre tive como prioridade, sobre-

tudo nessa tenra idade, a escola. O 

futebol acabava por ser um hobby, 

algo que adorava fazer e, feliz-

mente para mim, os meus pais ti-

veram a noção do amor que tinha 

pelo futebol e permitiram que 

sempre fosse possível conciliar as 

duas coisas. Devo muito aos meus 

pais por terem ajudado no meu 

caminho. Aliás, tinha o meu pai a 

ajudar muito no futebol e a minha 

mãe na parte dos estudos. Nenhu-

ma das partes ficava esquecida. 

Sempre tive muitas regras dentro 

de casa e o meu pai puxava muito 

por mim, sempre me dizia, ‘se es-

tás no mundo do futebol é para te 

esforçares, não podes andar lá a 

brincar’ e, por outro lado, a minha 

mãe a ajudar muito na parte esco-

lar. Tive, felizmente, a sorte de ser 

muito bem acompanhado. Sem-

pre foi bem aceite a ideia de ser 

jogador de futebol, desde que me 

esforçasse ao máximo no futebol 

e fosse acompanhando com a 

escola. 

 

Teve muitos colegas que dei-
xaram os estudos para trás? 

Sim e um pouco por culpa dos 

pais. No Paredes ainda não, mas 

no FC Porto já em juvenis e junio-

res, muitos pais pensavam que os 

filhos iam ser realmente profissio-

nais de elite e acabavam por des-

curar a escola muito cedo. Tive a 

sorte de ser bem acompanhado 

pelos meus pais. Cheguei a ter a 

minha mãe a levar-me ao Porto 

todos os dias, pois o FC Porto colo-

cou-me num colégio na cidade. 

Tinha noção do esforço que os 

meus pais faziam e foi um incenti-

vo ainda maior para não facilitar. E 

o FC Porto era e continua a ser, um 

clube muito bem organizado e 

preocupado com a formação hu-

mana dos seus atletas. Por exem-

plo, na altura em que fui para o FC 

Porto estudava em Baltar e eles 

vinham buscar-me à escola para 

eu ir aos treinos. 

 

O  H é l d e r  s e m p r e  f o i 
portista? 

Sim... A família de casa é maio-

ritariamente portista e claro que a 

parte benfiquista sempre me 

apoiou bastante. Mas o FC Porto 

sempre foi  o meu clube de 

coração. 

 

Esteve no Paredes até aos 10 
anos. Como surge o contato, o 
interesse do FC Porto? 

Nesse ano o Paredes andava a 

lutar com o FC Porto e o Boavista. 

Tivemos um jogo contra eles e as 

coisas correram bem a mim e ao 

Pedro Duarte. Depois desse jogo, 

uma pessoa do scouting do FC 

Porto falou com os meus pais e 

com o Paredes e para compensar 

o clube deram material desporti-

vo e algum dinheiro. Foi fácil a con-

versa pois também sabiam que eu 

gostava do FC Porto.  

 

Quais as maiores recorações 
dos anos na formação do FC 
Porto? 

Sobretudo as conquistas. Co-

meçamos a passar para um nível 

mais sério porque o FC Porto ha-

bituou-nos a ganhar. No FC Porto 

tínhamos a exigência de ganhar. 

Foi o que mais me marcou e ficou 

para a minha vida pois não gosto 

de perder nem a feijões, nem que 

seja numa peladinha entre ami-

gos. Habituei-me a ganhar, habi-

tuei-me a lidar com a exigência 

que o FC Porto tinha, a ter colegas 

com muita qualidade que exigiam 

que eu tivesse ao melhor nível. 

Além disso, as muitas amizades 

que fiz com amigos que foram 

crescendo comigo no FC Porto. 

Uns que chegaram ao mais alto 

nível, outros que nem lá perto mas 

que tinham muita qualidade… 

 

Se calhar não chegaram, mas 
tinham mais qualidade que ou-
tros que atingiram o top... 

Sim, há momentos para tudo e 

a sorte também está muito incluí-

da. Se calhar num jogo especial até 

não conseguiste dar o melhor 

contributo e as pessoas não repa-

raram em ti, e até ali tinhas sido o 

melhor. Há muitos fatores que 

acabam por ser importantes. Sei 

que tive colegas com um talento 

imenso e que podiam ter dado 

cartas no futebol mundial e acaba-

ram por não chegar lá. O futebol 

não é tão fácil como as pessoas 

pensam. Há muita concorrência, 

não há espaço para todos. 

 
Foi fazendo o percurso nas 

seleções nacionais e esteve na 
seleção que foi campeã euro-
peia de sub-17 em 2003. Dos jo-
gadores com que se foi cruzando 
nas seleções, houve algum que 
na altura se destacasse pela qua-
lidade acima da média? 

Havia muito talento nas sele-

ções jovens. Houve alguns que eu 

via que iam chegar longe e chega-

ram e outros que eu dizia que ti-

nham tudo para lá chegar e acaba-

ram por não chegar. Dos que aca-

baram por não chegar posso 

destacar o Márcio Sousa, que tra-

tavam por Maradona. Tinha um 

talento incrível. Quando fomos 

campeões da Europa era o maior 

destaque da seleção e acabou por 

não atingir o patamar que toda a 

gente esperava. Dos que lá chega-

ram, posso falar do Vieirinha, que 

tinha muito talento e acabou por 

chegar à seleção principal. O Bru-

no Gama, que também chegou a 

um grande nível de futebol, tam-

bém andou por Espanha e agora 

está aqui na Grécia, onde conti-

nua a dar cartas. O Ivanildo era in-

crível. Resolveu-nos muitos jogos 

que estavam bloqueados. O Ma-

nuel Fernandes atingiu um bom 

nível no futebol, mas poderia ser 

muito superior. Foi dos médios 

que eu vi com mais qualidade. Ti-

nha técnica, força, visão de jogo. 

Esteve em grandes equipas, mas 

eu via o Manuel Fernandes a atin-

gir um nível ainda maior, como um 

Real Madrid ou por aí. 

 
E adversários? 
O David Silva. A Espanha tinha 

outro jogador, que era do Real 

Madrid, o Jurado. Tinham uma 

equipa fantástica. O fato de jogar 

em casa acabou por nos ajudar 

muito a vencer a Espanha. 

 
Ainda quando estava na for-

mação foi chamado pelo Mouri-
nho para treinar com a equipa 
principal. Como foi entrar num 
balneário com Vítor Baía, Jorge 
Costa, Pedro Emanuel. 

Um respeito enorme. Os 

tempos mudaram um bocadinho 

no futebol. Na altura nós tínha-

De Paredes para o MundoDe Paredes para o Mundo
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mos mesmo líderes, referências 

enormes nos balneários. Falaste 

agora em Jorge Costa, tínhamos 

Vítor Baía, Nuno Espírito Santo, 

Pedro Emanuel, Maniche, Costi-

nha. Apanhei ali autênticos ‘Se-

nhores do Futebol’. Cheguei lá e 

era um menino para aprender, 

com o maior respeito por eles, a 

tentar mostrar que realmente 

tinha a minha qualidade. O Mou-

rinho ter-me chamado foi uma 

prenda que me deu, porque es-

tava a fazer uma época bastante 

boa nas camadas jovens. A mim, 

ao Márcio Sousa, ao Vieirinha, 

ao Paulo Machado. Ir à inaugura-

ção do Estádio do Dragão e ter-

mos partilhado o relvado com 

essas referências. Aprendi mui-

to naquela semana que passei 

com eles. 

 

Estreia-se, ainda que não a 
nível oficial, no mesmo dia que 

um miúdo de 16 anos do Barce-
lona, Lionel Messi... 

Nunca me vou esquecer disso. 

Notava-se logo que ele tinha mui-

ta qualidade. Mas nós na altura 

num torneio internacional já tí-

nhamos tido um jogo com o Barce-

lona e eles tinham uma equipa 

fantástica. Acho que perdemos 

2-0, mas a forma como eles joga-

vam à bola, não era possível dizer 

que eles só tinham uma referên-

cia, era uma equipa muito forte. 

Mas já se sabia que o Messi era um 

jogador fantástico, sabia da quali-

dade dele, mas o patamar que ele 

depois atingiu acho que ninguém 

adivinhava. 

 

Dentro desse balneário do 
Porto, com todos esses líderes, 
houve algum que tivesse marca-
do especialmente por alguma 
atitude, algum conselho que te-
nha dado? 

Depois de chegar à equipa A 

tive mais tempo com eles, para 

aprender, para conhecer a perso-

nalidade de cada um. Sempre gos-

tei das pessoas como o Vítor Baía, 

o Jorge Costa ou o Nuno. Eram 

pessoas que passavam mensa-

gens não só para mim como para 

todos os mais jovens do que era a 

mística do Porto. A exigência num 

patamar profissional: o facto de 

termos de treinar bem a cada dia, 

a importância do descanso, levar-

mos uma vida boa. Era uma men-

sagem que nos passavam diaria-

mente e que, pela maneira como 

treinavam e se comportavam no 

balneário, nos mostravam como 

fazer e o que era ser Porto. Lem-

bro-me também de quando re-

gresso apanhar Bruno Alves, Ri-

cardo Costa, era incrível a intensi-

dade que metiam em cada treino e 

em cada jogo. 

Lembro-me de ter uma lesão 

grave e na mesma altura o Pedro 

Emanuel também ter uma lesão 

grave e convivi todos os dias na 

recuperação dele e ele na minha, 

lembro-me de ele puxar tanto por 

mim na recuperação, dizer-me 

‘Quero mais, vamos mais miúdo’, 

querer sempre o melhor para mim 

e isso são coisas que levamos para 

a vida. São os melhores que estão 

ali a conviver connosco e a mos-

trar-nos que querem saber de nós 

e que querem o melhor para nós. É 

muito bom sentir isso. 

 

Quando soube que ia ser em-
prestado qual foi a reação? 

Era uma oportunidade para 

aprender, para jogar na 1ª Liga e 

ganhar alguma experiência, que 

era o que o clube pretendia e eu 

também. Sabia que se ficasse no 

plantel do Porto poderia ter a mi-

nha oportunidade, mas não ia ser 

uma opção regular para jogar. Na 

altura houve uma conversa entre 

mim e o Porto, em que percebe-

mos que ia ser bom ser empresta-

do, ganhar alguma experiência e 

maturidade. 

Em Coimbra era um verda-
deiro ídolo dos adeptos. Como é 
que isso aconteceu? 

As coisas correram muito 

bem, graças à maneira como me 

receberam. Foi o primeiro clube a 

dar-me oportunidade no escalão 

sénior e a integrar-me na 1ª Liga. 

Os primeiros jogos começaram a 

correr super bem e acabei por ter 

logo uma grande ajuda e apoio dos 

adeptos, a qualquer lado que fos-

se era super bem tratado e isso 

acabaram por ser bases muito for-

tes para que eu me agarrasse e fi-

zesse um bom trabalho. Foi o sítio 

indicado para eu ter ido naquela 

altura e não me arrependo nada. 

 

As coisas estavam a correr 
tão bem que é chamado pelo 
Professor Jesualdo para a Equi-
pa A do FC Porto. Quando isso 
acontece sentiu que ia ser 
aposta? 

Sabia que não ia ser fácil. Não 

ia logo ser primeira aposta. Mas 

para dentro de nós, quando nos 

chamam e com a confiança que eu 

estava porque as coisas estavam a 

correr bem, a minha ideia era ir 

para o Porto e conquistar o Porto. 

Queria voltar ao meu clube e mos-

trar que realmente estava a cres-

cer e que poderia ser uma solução 

válida para jogar lá. 

 

E é novamente emprestado. 
Como é que vai para o Trofense? 

Na altura havia o interesse 

da Académica novamente, mas 

tinham-me ficado a dever umas 

quantias, por eu ter sido chama-

do a meio. E a minha prioridade 

era ir para a Académica se eles 

regularizassem a situação, mas 

eles enrolaram um bocadinho. 

Na altura estava a sofrer uma 

pressão muito grande da estru-

tura do Trofense e do treinador, 

o Toni Conceição, que todos os 

dias me ligava a dizer que me 

queria, para eu ir para lá, que me 

iria ajudar muito. Então essa 

pressão boa acabou por ser mui-

to importante e. O Trofense ti-

nha a intenção de fazer uma boa 

época, de se estabilizar na 1ª Li-

ga, algo que acabou por não 

acontecer. 

 Sentir que o treinador da 
equipa o quer contratar, é um 
fator muito importante para a 
escolha do clube? 

Muito mesmo. Ligavam-me 
todos os dias para eu ir para lá, a 
mostrar-me o projeto do clube, 
que iam buscar bons jogadores 
para criar uma equipa de 1ª Liga e 
acabei por aceitar o desafio do 
mister Toni. 

 
Faz uma boa época no Tro-

fense, inclusive acaba por mar-
car golo Benfica, mas acabam 
por descer de divisão? 

Fizemos bons jogos, essa vi-
tória contra o Benfica acabou 
por ser memorável para as pes-
soas da Trofa, que puderam re-
ceber equipas grandes em casa. 
Infelizmente acabamos por não 
conseguir a manutenção, mas foi 
uma época de aprendizagem a 
nível pessoal. 

 
Passa do Trofense para o Vi-

tória de Setúbal. Um histórico do 
futebol português que está a 
passar por um momento difícil. 
Já na altura se perspetivava que 
algo podia correr mal? 

Sinceramente não. Não passei 
por nenhuma situação menos boa 
no Vitória. Os salários estiveram 
sempre em dia, as pessoas traba-
lhavam com profissionalismo, 
nunca pensei que o Vitória alguma 
vez chegaria à situação que está 
neste momento, com muita triste-
za minha, pois foi um clube que me 
conquistou a mim também, pelas 
pessoas que trabalhavam lá, pela 
cidade que sempre me tratou 
bem. Continuo a ter lá alguns cole-
gas como o caso do Zequinha, que 
continuam a dar tudo pela cami-
sola e acaba por ser uma situação 
triste também para mim e só espe-
ro que o Vitória regresse depressa 
ao lugar que merece, pois é uma 
equipa de Primeira Liga.  

 
Muitas vezes em Portugal 

põe em causa o trabalho e o pro-
fissionalismo dos jogadores em-
prestados quando jogam contra 
o clube mãe. Sentiu isso? 

Sim, mas é algo que não se jus-
tifica. Quando estive emprestado 
o clube contra o qual eu queria fa-
zer mais a diferença era o Porto, 
realmente queria mostrar que ti-
nha capacidade para lá estar. Não 
era contra o Sporting ou contra o 
Benfica. Contra o Porto havia 
aquela motivação extra para mos-
trar que poderia lá estar. Essas 

coisas falam-se muito, mas não 
fazem sentido nenhum. 

Depois destes empréstimos 
sai em definitivo do FC Porto pa-
ra o Braga. Como é que se pro-
porcionou esta transição para 
um Braga que se começava a 
afirmar? 

Foi fácil por causa do treina-
dor, que era o Domingos. Tinha-
-me treinado na Académica e cor-
reu muito bem. Também tinha a 
possibilidade de ir para a Polónia, 
numa proposta muito boa finan-
ceiramente, mas a nível de projeto 
o do Braga era incomparável. Na 
altura a argumentação do treina-
dor foi muito importante mais 
uma vez. Mostrou-me o projeto e 
o que pretendia para o Braga e 
convenceu-me muito facilmente. 
Tivemos anos espetaculares, com 
equipas com muito talento, mui-
tos craques, como Lima, Alan, Hu-
go Viana, jogadores com objetivos 
muito bem definidos e que ajuda-
ram a afirmar o Braga como mais 
um grande do futebol português. 
Ainda joguei com mais dois senho-
res do futebol português, o Nuno 
Gomes e o Quim, dois profissio-
nais de excelência. Foi sem dúvida 
dos balneários mais fortes que 
apanhei. Começamos a conquis-
tar coisas boas, como a final da Li-
ga Europa eliminando equipas 
como o Liverpool e o Dínamo de 
Kiev, que era algo impensável para 
o Braga, ao mesmo tempo que dis-
cutimos o campeonato até ao fim 
com o Porto e o Benfica. Coisas 
que não eram normais no Braga e 
que a partir daí e até agora se tor-
naram um hábito. O Braga já é um 
clube com um nome muito grande 
não só em Portugal como lá fora. 

Como é que foi defrontar o 
FC Porto na final de uma compe-
tição europeia? 

Antes de tudo é preciso falar 
do ambiente incrível fora do cam-
po. Estávamos em Dublin e era só 
pessoas a falar português, um am-
biente incrível de amizade, nada 
desses conflitos de rua que há 
muitas vezes. O Porto na altura ti-
nha uma equipa soberba, de gran-
de nível e foi uma boa final.

Continua em Braga e faz a 
melhor época em Portugal com 
Leonardo Jardim, sendo mesmo 
chamado à seleção Nacional. 
Qual foi a sensação?

A melhor possível. Foi sem dú-
vida o auge da minha carreira, Ter 
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chegado à seleção nacional e re-

presentar o nosso país. Para mim 

não há nada maior do que isso, 

ouvir o hino, estar entre os melho-

res, carregar ao peito o nosso sím-

bolo. Seria sempre esse o ponto 

alto da minha carreira. 

Ainda tem a camisola desse 
jogo?

Tenho. A primeira coisa que 

eu fiz foi dar a camisola ao meu 

pai. Ele sempre me acompanhou 

no futebol, então quis logo dar-

-lhe essa camisola. A minha mãe 

também, mas não é tão entendi-

da, pelo que os conselhos vi-

nham sempre do meu pai, que 

sempre me ajudou a manter os 

pés bem assentes na terra e sa-

bia bem o valor e significado que 

a camisola iria ter para ele.

Costuma guardar camisolas 
e recordações?

Guardo sempre uma camiso-

la por todos os clubes onde pas-

so. Todas as épocas guardo a mi-

nha camisola para representar 

aquele ano e sempre que encon-

tro um antigo colega, faço ques-

tão de trocar. Gosto de ter as re-

cordações das camisolas dos 

meus colegas, e tenho bastantes 

guardadas.

Em seguida vai para o Alme-
ria, numa liga onde defrontou 
os melhores do mundo. O que 
guarda dessa época? 

Várias sensações. Falando 

primeiro da parte negativa, sair 

do meu país para jogar pela pri-

meira vez não foi nada fácil, em-

bora tenha ido com a minha mu-

lher e com o meu filho, já não ti-

nha ali toda a minha família, os 

meus amigos. Mas há o lado po-

sitivo, que é jogar numa liga que 

é das melhores do mundo, com 

jogadores como Ronaldo ou 

Messi e no ano em que o Atlético 

de Madrid se intromete na luta 

pelo título ao contrário do que é 

habitual. Aprendi muito, o que 

me preparou para os anos que 

vieram a seguir. Guardo grandes 

recordações, porque apesar de 

ter sido um ano difícil, consegui-

mos atingir o objetivo da equipa 

que era a manutenção.

Não mais voltou a Portugal 
e entretanto já jogou no Dubai, 
Grécia e Turquia. Como foram 
essas experiências? 

A Grécia e a Turquia têm al-

gumas semelhanças a nível do 

fanatismo dos adeptos, mas as 

culturas são bastante diferen-

tes. Na Grécia existe um am-

biente  hostil a nível dos adeptos, 

há muitos confrontos, muita ri-

validade entre as principais 

equipas onde se inclui o AEK. No 

Dubai já era diferente, é um 

mundo à parte. Não se pode 

comparar a nenhum outro país. 

Não há tantos adeptos, os joga-

dores não têm o mesmo profis-

sionalismo, o futebol é um pas-

satempo, embora procurem 

sempre aprender com os joga-

dores estrangeiros. Já a Turquia, 

ainda é pior que a Grécia. Aqui 

na Grécia há uma rivalidade en-

tre os principais clubes, mas os 

jogos com equipas pequenas 

acabam por ser mais calmos. Na 

Turquia não, todas as equipas 

têm sempre muitos adeptos e 

fervorosos. Acabo por tirar um 

bocadinho de todas as culturas, 

que são bastante diferentes e de 

aprender com todas as novas 

experiências que vivenciei. 

Na Turquia ganhou títulos, 
mas agora está de volta à Gré-
cia. Como se dá este regresso? 

Na Turquia estive bem, no 

Akhesir ganhamos a Taça e a Su-

pertaça. Depois subi de divisão 

no Hatayspor. O regresso é mais 

uma vez pelo papel importante 

do treinador, neste caso, o grego 

Dellas, que já me tinha treinado 

no AEK. Além disso, eu ganhei 

um amor muito grande a este 

país, porque é muito parecido 

com o nosso.

Falando agora um pouco da 
parte técnica, como é que se 
define enquanto jogador? O 
que é que mais lhe dá prazer de 
executar num jogo de futebol? 

Embora nem sempre tenha 

sido possível, como na minha 

atual equipa, por exemplo, gosto 

de jogar em equipas ofensivas, 

que assumam o jogo, onde os ex-

tremos possam ter muita bola de 

modo a criar desequilíbrios. 

Quanto ao que gosto mais de fa-

zer, adoro assistir, dar golos a 

marcar aos meus colegas, é o 

que me dá mais prazer. E gosto 

de jogar bonito, quando possível 

e sem displicência, acrescentar 

uma finta, um toque de classe ao 

meu jogo, pois também é isso 

que cativa os adeptos a apreciar 

um jogo de futebol. 

E no balneário? Como é o 
Helder enquanto colega? 

Sou uma pessoa muito extro-

vertida, que fala com toda a gen-

te e não cria problemas com nin-

guém. Acho até, que em toda a 

minha carreira, não houve um 

jogador com o qual me desse 

mal. Sou muito acessível, de con-

tacto fácil, alguém com quem os 

colegas podem contar. Fruto 

também de ter mudado algumas 

vezes de equipa, de passar por 

vários países,  de conhecer cole-

gas novos todos os anos, isso fe-

z-me ter um à vontade  para me 

integrar facilmente, falar logo 

com os novos colegas. Esta mi-

nha maneira de ser, descontraí-

da e sincera, fez também com 

que conseguisse lidar com algu-

ma naturalidade até nas situa-

ções menos boas do futebol, de 

lidar com diretores, presidentes. 

Sempre tive o que nós chama-

mos ‘jogo de cintura’ para lidar 

com isso, mas nunca me impon-

do à força. Sempre de forma 

natural. 

Falando um pouco do futu-
ro, o que é que ainda lhe falta 
fazer no futebol? Gostava de 
acabar a carreira em Portugal? 

Faltar, acho que já não me falta 

nada. Consegui jogar a bom nível, 

tive o privilégio de conhecer dife-

rentes países, culturas e realida-

des, fazer muitos amigos no fute-

bol e atingir a Seleção A . Enquan-

to me sentir bem e o meu corpo 

corresponder vou continuar a jo-

gar, seja mais um dia, mais um mês 

ou mais uns anos, pois continuo e 

vou ter sempre um prazer e uma 

alegria imensa em jogar. Quanto a 

voltar ao futebol português, nun-

ca poderia descartar essa possibi-

lidade. Tenho mais um ano e meio 

de contrato com o Panetolikos, 

não sei o que pode surgir, mas se 

nessa altura ainda me sentir bem 

fisicamente e houver clubes inte-

ressados teria todo o gosto em 

voltar a jogar no meu país. 

Dos treinadores que teve 
ao longo da carreira, houve al-
gum que o tivesse marcado 
mais?  

Em geral, tive uma relação 

muito boa com todos os treina-

dores, identificando-me mais 

ou menos, sem conflitos ou 

problemas de maior. Aprendi 

muito com todos, que acabam 

por representar as diferentes 

fases da minha carreira. Pode-

ria falar do Manuel Machado, 

que me ‘apadrinha’ na Primeira 

Liga, e nos ensinava muito, o 

Domingos,  que apanhei  na 

Académica e depois me leva 

para o Braga, o Professor Je-

sualdo, que me chama de volta 

para o Porto e possibilita que 

jogue na 1ª equipa, o Leonardo 

Jardim, com o qual fizemos 

uma época fantástica no Braga, 

talvez a melhor da minha car-

reira. Tive muita sorte com os 

treinadores que apanhei em 

Portugal, foram muito impor-

t a n t e s  p a r a  a  m i n h a 

aprendizagem.

O que pode dizer aos miú-
dos que estão a começar no fu-
tebol e mesmo aos que estão 
agora a ter as primeiras opor-
tunidades a nível sénior? 

Que acreditem sempre e 

que trabalhem muito, manten-

do sempre o gosto pelo futebol 

e com a humildade para apren-

der com os mais velhos e com 

os treinadores. E, acima de tu-

do, para os mais jovens, que 

não descuidem os estudos, por 

muita qualidade que se tenha o 

futebol é muito imprevisível, 

nem todos conseguem chegar 

ao alto nível, pode acontecer 

uma lesão, a falta daquela pon-

tinha de sorte, pelo que é cada 

vez mais importante ter a ba-

gagem e o percurso que os es-

tudos oferecem. 

 Quando pensa na cidade e 
nas pessoas de Paredes, qual é 
a primeira coisa que lhe vem à 
cabeça? 

Casa. Sempre que penso em 

Paredes penso no conforto da 

minha casa, no convívio com os 

meus amigos e família. Penso na 

terra onde cresci e de onde guar-

do as minhas memórias de infân-

cia, das brincadeiras de criança. 

Ainda agora, sempre que aí vou, 

ainda me sinto o menino que há 

uns bons anos atrás saiu rumo a 

esta aventura no futebol, e mui-

tas vezes sinto saudades da mi-

nha querida terra. Mesmo o clu-

be, nunca me vou esquecer que 

foi no União de Paredes que dei 

os meus primeiros passos, com 

os amigos da escola, vou para 

sempre estar grato. 

 

Já que fala no União de Pa-
redes, é possível algum dia ter-
mos o prazer de ver o Hélder 
com a camisola do Paredes? Ou 
já só o veremos a representar o 
União no Futsal? 

Não vou dizer que é total-

mente impossível. Como é óbvio 

não é fácil. Não sei quanto tem-

po vou jogar, mas se algum dia 

acontecesse seria com o maior 

dos orgulhos que o faria. Se al-

gum dia se proporcionar o convi-

te, e acabar por acontecer, será 

uma honra voltar a vestir a cami-

sola do clube no qual ‘nasci’ para 

o futebol. Quanto ao futsal que 

adoro, taté costumo dizer que se 

não tivesse sido jogador de fute-

bol, tentaria a minha sorte no 

futsal. Inclusive em tempos, no 

fim da época no futebol cheguei 

a fazer uns treinos na equipa de 

Futsal do Paredes, onde conti-

nua a jogar o meu cunhado Joel 

de quem sou muito próximo e 

com o Eurico que além de treina-

dor da equipa principal de fute-

bol jogava na equipa de futsal. 

ENTREVISTA

“Paredes será sempre a minha casa”“Paredes será sempre a minha casa”
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OLÁ, AMIGUINHOS!

Duda, o leão 
que tinha medo

Desafio: poderão fa-
zer um desenho relati-
vo a esta história e, 
com a ajuda dos pais, 
enviá-lo para bibliote-
ca@fundacaoalord.pt
Mais tarde, quando 
voltarem a visitar a 
nossa Biblioteca, po-
derão ver os vossos 
trabalhos numa expo-
sição dedicada a esta 
atividade.
Participem!
O Duda tem um dos 
medos mais comuns 
da infância: ficar longe 
da sua mamã, que to-
das as noites sai para 
caçar. Mas, com muita 
coragem, vai procurar 
ajuda. No decurso da 
sua viagem, encontra 
um macaco com medo 
das alturas, uma tarta-
ruga com medo do es-
curo e até um urso com 
medo de rugidos! No 
final, o Duda descobre 
que toda a gente tem 
medo de alguma coisa, 
até a sua própria mãe...
Autor: ALMEIDA, Cle-
mentina -  "Duda, o 
leão que tinha medo", 
Porto, Porto Editora, 
2017. Este livro está 
disponível na Bibliote-
ca para empréstimo.

DEVAGAR
Nada entre nós tem o nome da pressa.
Conhecemo-nos assim, devagar, o cuidado
traçou os seus próprios labirintos. Sobre a pele
é sempre a primeira vez que os gestos acontecem. Porém,

se se abrir uma porta para o verão, vemos as mesmas coisas –
o que fica para além da planície e da falésia; a ilha,
um rebanho, um barco à espera de partir, uma palavra
que nunca escreveremos. Entre nós

o tempo desenha-se assim, devagar.
Daríamos sempre pelo mais pequeno engano.

Maria do Rosário Pedreira, Poesia Reunida

ESCRITOR DO MÊS

Camilla Lackberg
Nascida em 1974, Ca-

milla Läckberg licenciou-
-se na Universidade de 
Economia de Gotemburgo 
antes de se mudar para Es-
tocolmo, onde foi econo-
m i s t a  d u r a n t e  a l g u n s 
anos. Um curso de escrita 
criativa de policiais levou-
-a a uma mudança drástica 
de carreira.

Foi considerada a escri-
t o r a  s u e c a  d o  a n o  e m 
2 0 0 4  e  2 0 0 5  e  o s  s e u s 
quatro primeiros livros 
atingiram o primeiro lugar 
no top de vendas da Sué-
cia. Foi a sexta autora mais 
lida na Europa em 2009, e 
a partir daí manteve-se 
nos lugares cimeiros nos 
tops internacionais. 

Os seus livros estão pu-
blicados em 55 países – in-
cluindo os EUA – onde já 
ve n d e u  m a i s  d e  1 5  m i -
lhões de exemplares. Ca-
milla Läckberg tem mais 
de 26 milhões de l ivros 
vendidos. É também uma 
empresária de sucesso e 

uma das fundadoras da In-
vest In Her, uma empresa 
de investimentos que tra-
balha com empreendedo-
rismo feminino e que luita 
contra as disparidades sa-
l a r i a i s  e n t r e  h o m e n s  e 
mulheres.

C o m  U m a  G a i o l a  d e 
O u r o  ( S u m a  d e  Le t ra s , 
2019), Camilla Läckberg, 
deu um novo passo na sua 
carreira, conseguindo um 
romance cuja protagonis-
ta é  inesquecível  e  nos 
traz uma clara mensagem 
feminista. E em Asas de 
Prata, Faye, a mesma me-
morável protagonista, re-
v e l a  m a i s  s o b r e  a  s u a 
história. 

Uma Gaiola de Ouro al-
cançou as listas de best-
-sellers de todos os países 
onde foi publicado, abrin-
do também a sua obra pa-
ra novos leitores.

É  c o n h e c i d a  c o m o  a 
Rainha Europeia do Crime 
e  c o m o  a  n o v a  A g a t h a 
Christie.
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O 
Paredes rece-
beu o segundo 
classificado, o 

Gondomar SC  em partida a 
contar para a 16ª jornada 
da Série B do CP. Foi um 
duelo entre duas equipas 
caracterizadas pela boa or-
ganização defensiva, duas 
equipas que sofrem muito 
poucos golos e que tenta-
ram as bolas paradas para 
chegar ao golo.

Numa tarde amena, mas 
com o relvado em más con-
dições, a partida começou 
com uma grande oportuni-
dade para o Gondomar no 
primeiro lance do jogo, com 
o guarda redes Ivan a negar 
o golo a Niang.  O Paredes 

União de Paredes 0  –  1 Gondomar

União de Paredes cria  
mas não marca e perde em casa

foi pegando no jogo, dis-
pondo de várias iniciativas 
pelo flanco esquerdo, no-
meadamente através de 
Gazela e Ema com cruza-
mentos e diagonais, mas  
sem conseguir criar real 
p e r i g o  p a ra  a  b a l i z a  d o 
Gondomar. 

Contra a corrente do jo-
go, o Gondomar acaba por 
chegar ao golo a meio da 1ª 
parte , através de um livre 
frontal cobrado em força de 
forma exímia pelo defesa 
central Zé Pedro. O União 
reagiu bem ao golo sofrido, 
continuando a ter mais bola 
e a dispor de vários bons 
cruzamentos que podiam 
ter dado em golo, no entan-
to faltou acerto aos cabe-
ceamentos de Gazela e Ma-
dureira. No recolher às ca-
bines o placar assinalava o 
resultado de 1-0 para o 

G on d om a r.  N a s eg u nd a 
parte, o Paredes continuou 
por cima, sempre em busca 
do golo, jogando ao ataque 
s o b r e  o  m e i o  c a m p o  d o 
Gondomar, que à exceção 
de um remate à barra de 
Niang não teve oportunida-
des na 2ª parte. Apesar das 
várias tentativas de cruza-
mento e remates de longe, 
mais uma vez a bola acabou 
por não entrar.  Destaque 
para a estreia do ponta de 
lança de 32 anos Pedro 
Correia, ex-Vila Meã, que 
pela sua experiência e es-
tampa física pode vir a ser 
um reforço importante pa-
ra a equipa.

Apesar da derrota, o Pa-
redes acabou por fazer um 
bom jogo a nível de atitude, 
criando chances e acredi-
tando até ao fim que seria 
possível inverter o resulta-

do, tendo sido um livre mui-
to bem convertido a fazer a 
diferença.  Tivemos ainda 
oportunidade de perguntar 
a Ginho e Ismael qual o ba-
lanço que faziam da presta-
ção desta época.

Para Ginho, “o balanço é 
positivo, e sem a retirada  
dos 6 pontos das vitórias 
sobre União da Madeira e 
Câmara de Lobos podería-
mos ir em 3º lugar, muito 
próximos do Gondomar e 
do Leça. Muitas pessoas di-
zem que é igual, que não é 
injusto, mas se calhar nem 
todas as equipas iriam con-
q u i s t a r  e s s e s  6  p o n t o s , 
principalmente com o Câ-
mara de Lobos, dadas as ca-
racterísticas do campo do, 
um campo sintético, difícil 
de jogar. Apesar disso, e de 
o objetivo ser fazer melhor 
do que no ano passado, não 
escondemos a ambição de 
chegar à liga profissional e 
Paredes merece uma equi-
pa nessas condições. O clu-
be está a ficar com excelen-
tes condições, há uma inte-
ração muito grande com as 
camadas jovens. Acredita-
mos no projeto, nos jogado-
res que temos  e acredito 
que no fim a nossa ambição 
será cumprida’.  

Já Ismael, outra das prin-
cipais ausências para esta 
partida, quando inquirido 
sobre o porquê da equipa 
não conseguir fazer mais 
golos, respondeu que “ape-
sar dos poucos golos mar-
cados, temos criado bas-
tantes oportunidades. Te-
mos tido jogos em que só 
falta empurrar a bola lá pa-
ra dentro, nomeadamente 
os jogos com o Pedras Ru-
bras e com o Vila Real,  e 
mesmo hoje. É um campeo-
nato muito competitivo, 
onde é difícil ter uma ava-
lanche ofensiva do inicio ao 
fim do jogo, mas nós temos 
criado oportunidades to-
dos os jogos. Vamos melho-
rar de certeza e vamos lá 
chegar“.
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Os meus destaques 
da 1ª volta do futebol nacional

Chegamos ao fim da 1ª 
volta dos campeonatos da 
1ª e 2ª Ligas e estamos a 

pouco mais de um 
mês de terminar 

a  1 ª  f a s e  d o 
Campeonato 
de Portugal.

Tenho visto muitos jo-
gos e  f icado agradado 
com muitos jogadores: 
uns a revelaram-se, ou-
tros a confirmarem o que 
já tinham mostrado nou-
tras épocas – todos eles 
talentos à procura de dar 
o  s a l t o  p a r a  o u t r o s 
patamares.

No meio de jogos nem 
sempre com qualidade e 
com pouco interesse, on-
de na maior parte das ve-
zes sobressai a luta pelo 
ponto, os “encaixes” tác-
ticos e  a  monotonia,  a 
q u a l i d a d e  i n d i v i d u a l 

vem ao de cima, feliz-
mente. Mas também é 
j u s t o  d i z e r  q u e  h á 
equipas à procura de 
dar espectáculo e a 
j o g a r  s e m p r e  p a ra 
ganhar, com o Paços 
de Ferreira de Pepa 
à cabeça.

Neste tipo de se-
l e c ç õ e s  c o r r e m o s 

sempre o risco de es-
quecer alguém, mas cingi 
a lista a 10.

A t é  e s t e  m o m e n t o , 

posso destacar, na 1ª Li-
ga: Jordi (G, P.Ferreira), 
André Almeida (M, Vitó-
ria SC), Eustáquio (M, P.
Ferreira), Lucas Mineiro 
(M, Gil  Vicente),  Filipe 
Soares (M, Moreirense), 
Angel Gomes (M, Boavis-
ta),  Madi Queta (E,  Fa-
rense), Miguel Cardoso 
(E,  Belenenses),  Mário 
Gonzalez (A, Tondela) e 
R o d r i g o  P i n h o  ( A , 
Marítimo).

Na 2ª Liga tenho gos-
tado de Crespo (M, Esto-
r i l ) ,  A n d r é  Fra n c o  ( M , 
Estoril), Bruno Lourenço 
(E,  Estoril) ,  Marcus (E, 
Feirense), Gui Ramos (D, 
Feirense), Koffi (D, Vize-
la), Kiko Bondoso (E, Vi-
zela) ,  João Correia (D, 
Chaves), Tiago Almeida 
(D, Varzim), Diogo Pinto 
(M, Vilafranquense).

O  C a m p e o n a t o  d e 
P o r t u g a l   t a l v e z  s e j a 
aquele que mais jogos te-
nho visto, nomeadamen-
te nas séries mais a Nor-
te (e também não vi to-
d a s  a s  e q u i p a s ,  é 

verdade) e, daqui, ressal-
v o  e s s e n c i a l m e n t e  o s 
mais novos, com grande 
margem de progressão e 
que podem muito bem 
e m  b r e v e  e n t r a r  n o s 
campeonatos profissio-
nais, como Kiko (D, Vize-
l a ) ,  M á r i o  C o r r e i a  ( A , 
Sanjoanense), Alex Reis 
(G, Mondinense), Pauli-
nho (A, Fafe), Simão Me-
lhôr (D, S.Martinho), Ál-
v a r o  D i a s  ( D,  G o n d o -
mar), Induitua David (E, 
Amarante), João Rafael 
(E, Paredes), Luís Bastos 
(Felgueiras) e Pedro Ri-
beiro (Felgueiras).

Nota: não selecionei jo-
gadores de FC Porto, Ben-
fica e Sporting, nem de 
equipas B.
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A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar foi  fundada em 
1928. Este aniversário fica 
marcado pela pandemia “ 
Covid 19”, o que impediu a 
celebração tradicional do 
seu aniversário. Segundo o  
seu comandante  (António 
Sousa) e o seu presidente  
(José Alberto Sousa) “ é um 
aniversário de silêncio e me-
ditação e apesar do momen-
to grave que atravessamos e 
das limitações e obrigações 
que temos de respeitar para 
que a vida regresse à norma-
lidade tão rápido quanto 
possível, não podemos ficar 
indiferentes à passagem de 
data tão significativa para a 
Instituição e simbolicamen-
te colocamos hoje ao serviço 
da comunidade uma nova 

Ambulância de Socorro 
(ABSC). É também a hora de 
manifestar, mais uma vez, o 
profundo reconhecimento e 
solidariedade dos Órgãos 

Sociais e da Estrutura de Co-
mando para com os nossos 
Bombeiros do Quadro Ativo, 
que abnegadamente e cor-
rendo os riscos decorrentes 

de uma atividade que se en-
contra na primeira linha do 
socorro, continuam incansá-
veis no desempenho da sua 
nobre missão, com coragem, 

dedicação, competência e 
profissionalismo. Uma pala-
vra ainda de saudade para 
todos os que fizeram parte 
da nossa Instituição e já não 

se encontram entre nós. 
Neste ano, desejamos ainda 
que esta simples homena-
gem inclua todos os que par-
tiram neste período grave da 
vida das pessoas. Aos ele-
mentos pertencentes ao 
quadro de honra, que fazem 
também parte desta grande 
instituição, obrigado pelas 
contribuições ao longo dos 
anos e por continuarem a 
aliar-se a nós neste percurso. 
Neste tempo tão duro e exi-
gente, manifestamos à co-
munidade a nossa solidarie-
dade e esperança num futu-
ro melhor e reafirmamos 
que se precisarem estamos 
cá, como o temos feito ao 
longo destes 93 anos da nos-
sa história.” Aos 93 anos de 
vida, a corporação de Baltar 
é uma referência nacional e é 
o orgulho da Vila de Baltar, 
sendo também uma das prin-
cipais instituições do Conce-
lho de Paredes  e que presta 
um serviço essencial às po-
pulações da sua área de ação.

    BALTAR

B.V. Baltar: 93 anos 
aos serviço da população

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia 
transportou uma idosa 
de 93 anos, para que esta 
fosse vacinada contra o 
covid-19 em Rebordosa.  
Tratava-se de uma situa-
ção de extrema necessi-
dade em que a idosa não 

tinha qualquer possibili-
dade de se deslocar. A 
Junta de Freguesia de 
Baltar tem uma carrinha 
que coloca à disposição 
de todos em idênticas 
condições, isto é, que não 
tenham qualquer possi-

bilidade de o fazer de for-
ma individual ou que não 
tenham auxilio da família 
mais próxima. Basta con-
tactar a Junta de Fregue-
sia e a situação será re-
solvida da forma mais rá-
pida possível. 

Transporte Gratuito 
para a administração  
da vacina contra a covid-19

Jovens estudantes que ne-
cessitem de tirar impressões e 
não tenham possibilidades de 
o fazer, podem obter as im-
pressões de forma gratuita na 

secretaria da Junta de Fregue-
sia. Esta é uma forma de a Jun-
ta de freguesia procurar mini-
mizar os efeitos da pandemia 
nas crianças com mais dificul-

dades económicas.  Basta que 
se dirijam à secretaria da Jun-
ta e obterão a ajuda necessá-
ria para obterem o material 
que necessitam.

Junta de Freguesia apoia a Educação

São justamente 
reconhecidos como 
fundadores da As-
sociação Humanitá-
ria dos Bombeiros 
de Baltar. No entan-
to não quiseram re-
servar exclusiva-
mente para si essa 
“categoria” e incluí-
ram nos primeiros 
Estatutos disposições que 
a alargam a outros: “Art. 
40.º São considerados fun-
dadores da Corporação de 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar todos os indivíduos 
que antes da aprovação 
destes Estatutos hajam 
contribuído com qualquer 
donativo para a fundação 
da Corporação: Raul Mar-

tins de Souza Cuelho (assim 
no original que se inclui) 
Ruy Guedes Marcelino, 
Amadeu Coelho Pereira, 
José Vicente da Silva, Fer-
nando Coelho da Silva, 
Adriano Coelho da Silva, 
Aurélio Carneiro Aires, Jo-
sé Meireles da Cunha, Bel-
miro Coelho da Silva, José 
Coelho da Silva, Américo 

Coelho da Silva, Al-
berto Francisco dos 
Santos, Rafael Mo-
reira, Emílio Morei-
ra Barbosa, Asemiro 
Te i xe i ra  C o e l h o , 
Martins António Al-
ves Ferreira Coelho, 
Joaquim Ferreira, 
Rui Ferreira, Joa-
quim Loureiro dos 

Santos, David Ferreira Flo-
riano Coelho da Silva José 
Francisco Coelho José Ma-
ria Martins Carneiro Er-
nesto d’Oliveira, António 
Ferreira da Costa, José An-
tónio Barbosa, José da Silva 
Pereira, José Joaquim de 
Sousa, Manuel Augusto da 
Silva Brandão e Virgílio An-
tónio Carvalho.

VOCÊ SABIA QUE…

Ruy Guedes Marcelino,  
Amadeu Coelho Pereira e o capitão  
Alfredo Pereira do Carmo
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Animais selvagens visi-
tam cidades quase vazias

Tem sido um fenómeno 
visto por varias zonas do 
concelho de Paredes. Com 
as famílias isoladas em casa 
e sem trânsito automóvel, 
tem sido comum encontrar 

animais selvagens a va-
guear pelas ruas das cida-
des, assim já foram vistos 
n a s  r u a s  d e  Pa r e d e s  d e 
Gandra e por Rebordosa na 
Rua de Vales vagueia por lá 
um javali muito jovem. Con-
forme temos visto nas re-

des sociais pessoas a regis-
tar avistamentos fora de 
comum, como os javalis, 
esquilos, nas ruas um pouco 
por todo Concelho de Pare-
des. E não é caso único. Em 
todo o país têm existido re-
gistos semelhantes.

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa inicia-
ram no passado ano as 
obras de Requalificação e 
Ampliação do Quartel as 
atuais instalações da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, inauguradas há 
mais de 30 anos sofrem de 
vários constrangimentos, 
resultantes de falta de es-
paços para Camaratas Mas-
culinas e Femininas bem 
como de outros espaços 
necessários para ajudar na 
operacionalidade.

Assim, a operação de in-
vestimento “Ampliação e 
Requalificação do Quartel 
da AHBV de Rebordosa, foi 
concebida com o intuito 
principal de implementar 
um conjunto de soluções 

emergentes, destinadas a 
proporcionar instalações 
condignas e sobretudo efi-
cientes sob o ponto de vista 
operacional a todos volun-
tários que diariamente tem 
de usufruir para darem 
apoio a toda a população.

É de referir que a maior 
parte dos Bombeiros são e 
fazer serviços voluntários 

sem receber nada em tro-
ca. Merecem no mínimo 
que tenham condições 
condignas!

VAMOS TODOS AJU-
DA- LO S  A  E L E S  PA R A 
E L E S  N O S  A J U D A R  A 
NÓS... Vamos ajudar faça 
seu donativo
NIB: 

007900005591909710167

Javali passeia pela rua em Rebordosa Vamos ajudar a Corporação  dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa

A Festa do entrudo na 
freguesia de Rebordosa, 
não deixou de celebrar a tra-
dição foram muitas as famí-

lias que no passado dia 16 
de Fevereiro que degosta-
ram o tradicional cozido à 
Portuguesa, embora não se 
viu foliões pelas ruas e por-
que estamos em altura de 
confinamento.  A Queima do 
Galheiro, apesar das limita-
ções impostas pela pande-
mia,  lenha da poda que to-
dos os anos é queimada por 

alguns populares. “Este ano 
devido à situação epidemio-
lógica em que vivemos não 
se pode juntar familiares e 
amigos em volta da fogueira 
realizar a Queima do Ga-
lheiro foi restrita só aos fa-
miliares como por exemplo 
da família da candeeira em 
Rebordosa. A Queima do 
Galheiro é uma tradição 

muito antiga  que está ligada 
ao Entrudo.

Ora, para colmatar a au-
sência desta tradição tão 
emblemática e de forma a 
preservar o espírito Carna-
valesco, este acto simbólico 
serviu para assinalar este 
momento tão enraizado na 
freguesia para que a alma da 
tradição se mantenha viva”.

    REBORDOSA

Rebordosa marca tradição da  
Queima do Galheiro alusiva ao Carnaval

PAULO 
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigo-
rosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-
tivos do concelho de Paredes em áreas 
tão diversas como a política, a economia, 
a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 
social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para to-
dos os cidadãos, independentemente da 
cor, raça, género, convicções, religião, 
nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-
segurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

O 
que tem faltado no combate à 

Pandemia?

Saber planear.

Temos de planear, porque planear é uma parte 

vital sobre todo o pensamento sobre o futuro. 

E existem várias formas de dividir o planea-

mento, mas é essencial que seja primeiro fazer 

um diagnóstico, e com base nisso preparar uma 

estratégia, que permite a construção e defini-

ção de objetivos concretos, e que posterior-

mente vão dar origem a um plano de ação. De 

seguida, é importante definir, consoante as 

ações, os vários timings, recursos humanos, 

recursos financeiros. 

Tudo o que tem faltado ao Governo.

Por fim, vem a execução do plano. E aqui, o mais 

relevante, é a capacidade de adaptação à mu-

dança. É sempre importante ter um plano, e 

pensar nele, mas não o podemos considerar 

como definitivo. Portanto, é imprescindível 

estarmos preparados para rever se o plano es-

tá a ser cumprido como esperado ou se é ne-

cessário fazer acertos. É essencial que se fa-

çam revisões e ter um controlo sobre os acon-

tecimentos. Isto vai permitir ver se o plano está 

a ser executado e em que medida está a ser 

executado. Mais uma vez tudo o que não foi fei-

to pelo Governo.

Nós não encontramos a combater apenas uma 

crise, mas várias crises.

A primeira crise é a da saúde: o vírus.

A segunda crise é econômica, provocada pelas 

ações de contenção (necessárias e fundamen-

tais no combate à pandemia, mas dolorosas 

economicamente). A terceira crise é psicológi-

ca e emocional: o impacto imenso que é termos 

que lidar com as duas primeiras crises e ainda 

sujeitos a quarentena. 

O ciclo do luto é duro, dolorido, longo… vai e 

vem em ondas, com uma amarra emocional, 

uma verdadeira montanha russa de sentimen-

tos e emoções que acontecem todos os dias.

Até porque, caso persista por muito tempo, 

podemos ter até uma quarta crise, que será so-

cial (já aconteceu antes, basta estudar pande-

mias). A análise racional precisa confrontar a 

realidade dos fatos, por mais brutais e desagra-

dáveis que possam ser.

Coragem que tem faltado ao Governo.

Gostaria de lembrar uma resposta que Jeff Be-

zos deu certa vez a uma jornalista quando ela 

Saber planear em crise

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Reflexão

A 
União Europeia é considera-
da por muitos, incluindo os 
Governos que vamos tendo, 

como a fada madrinha do desenvolvi-
mento económico do País, pelos fun-
dos comunitários. Mas será que foi 
feito o balanço completo, desde a 
adesão à então CEE em 1986? 
Fala-se agora numa proclamada 
“bazuca”, um apoio extraordinário à 
recuperação das economias euro-
peias da atual crise pandémica. Podía-
mos falar também do quadro finan-
ceiro plurianual 2021-2027 para o 
futuro ou do agora terminado Portu-
gal 2020. São muitos milhões de eu-
ros assim contabilizados, destinados 
a países e regiões menos desenvolvi-
das no território europeu. Neste pe-
ríodo de 3 décadas, tivemos a criação 
do Mercado Único, o Tratado de 
Maastrich, a criação da União Econó-
mica e Monetária, a criação do Euro. E 
tivemos muita promessa. 
Desde 1986, o nosso País recebeu a 
preços correntes 117 mil milhões de 
euros de apoios da Comunidade Eu-
ropeia e contribuiu com 45 mil mi-
lhões de euros. Em termos líquidos 
beneficiou portanto com 72 mil mi-
lhões de euros para investimento, o 
que representou anualmente cerca 
de 1,6% do PIB e 7,5% do investimen-
to total. São dados objectivos que não 
sofrem contestação. 
Que impacto tiveram os fundos co-
munitários na resolução dos nossos 
crónicos problemas estruturais? Que 
convergência real foi possível criar 
entre a economia portuguesa e os in-
dicadores médios da União Europeia, 
conforme as intenções e espirito dos 
mais optimistas? Com a maior facili-
dade das trocas comerciais dentro da 
União Europeia, na sua versão mais 
liberal, convergimos ou pelo contrá-
rio divergimos, sendo hoje o País mais 
pobre, dependente e desigual? 
Os indicadores são esmagadores. Em 
1995, comparada a União Europeia a 
27, o nosso PIB per capita em parida-
des de poder de compra era 19 pon-
tos percentuais abaixo da média e em 
2019 era 22 pontos percentuais abai-
xo da média. O peso do investimento 
no PIB, mesmo com o apoio da fada 
madrinha, baixou para metade desde 

a década de 80. O investimento públi-
co atual, em valores mínimos, só serve 
para complementar em projetos os 
fundos comunitários. O PIB, indica-
dor de riqueza, cresce anualmente 
entre 0,75 e 1%, valor medíocre e sem 
comparação com o resto dos países 
da zona Euro. 
Espantamo-nos com as obras de 
construção civil que vimos nascer na 
primeira década deste século. Eram 
autoestradas a rodos, alguma reabili-
tação urbana, centros escolares, pro-
jetos agrícolas sem horizonte de futu-
ro. Quase só, o cimento. Mas não per-
c e b e m o s  o u  n ã o  n o s  d e i x a ra m 
perceber que a estrutura produtiva 
não acompanhava a necessária evolu-
ção, com incentivos à produção e 
modernização. 
Assistimos ao definhamento da Agri-
cultura inebriados pelo sucesso mui-
to parcelar de uns poucos sectores, 
com expressão do seu peso no PIB (de 
3,8% para 2,4%). Assistimos à desin-
dustrialização do País, com expressão 
do seu peso no PIB (de 18,5% para 
13,8%). Importamos cada vez mais, 
tanto na agricultura como na indús-
tria transformadora (produtos farma-
cêuticos de base, equipamentos e 
produtos informáticos, electrónicos e 
ópticos, máquinas e equipamentos, 
equipamento de transporte, produ-
tos químicos. Produzindo pouco, res-
ta a não criação de emprego, o au-
m e n t o  d o  d e s e m p r e g o  e  d a 
emigração. 
O Pais vive cada vez mais das ativida-
des turísticas e da atividade imobiliá-
ria e estas em crise, pela pandemia ou 
pela logica especulativa, criam um 
cenário catastrófico onde poucos so-
brevivem bem. Os dados continuam a 
ser objectivos.

A
inda agora mudou o Presidente 
da Comissão de Vacinação e as 
notícias já mudaram para a testa-

gem em massa e para o avançar da vaci-
nação no país. Com a idade a liderar o cri-
tério da fase 1 de vacinação, chegam ago-
ra ao Vale do Sousa e a Paredes as 
primeiras vacinas para as pessoas de mais 
de 80 anos e para pessoas com mais de 50 
anos com comorbidades.
Em Paredes serão cerca de 200 pessoas, 
de acordo com informação do Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Tâmega II 
Vale do Sousa Sul, que se encontra a rea-

lizar o contacto direto com os utentes e 
as famílias no sentido de colocar esta va-
cinação em prática até ao final desta 
semana.
Depois da vacinação dos Bombeiros, esta 
é uma boa notícia, numa semana de Car-
naval em que continuamos em confina-
mento e onde praticamente não se parou 
a atividade, depois de tantas interrup-
ções já tidas ao longo dos últimos meses. 
Estas paragens promovidas pelos suces-
sivos decretos presidenciais de emergên-
cia trouxeram uma letargia que em mui-
tos casos já se assume como o novo “nor-
mal”, incluindo a falta de liberdade, o 
encerramento de comércio, a falência de 
alguns sectores de atividade e mais grave 
de tudo a paragem do ensino escolar 
presencial.
Com esta estratégia presidencial que 
sustenta a atividade do Governo compro-
va-se a falta de propriedade de um Esta-
do (que se deveria intitular por pessoa de 
bem) com falta de capacidade de planea-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Vacinar em Paredes e virar a pá gina com cautela…

mariocamilomota@gmail.com
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lhe perguntou sobre as mudanças que esta-

vam a acontecer e como lidar com elas.

Bezos respondeu:

“essa é uma pergunta interessante, mas o que 

realmente me interessa é o que não muda”.

Concordo com ele. Com base no que não muda 

podemos tomar decisões melhores sobre o 

planeamento estratégico em tempos de crise.

O que não muda em tempos de crise: Não mu-

da nossa criatividade para superar desafios; 

Não muda a nossa persistência e perseveran-

ça; Não muda a nossa resiliência; Não muda a 

nossa capacidade de criar, planear, executar; 

Não muda a nossa garra; Não muda o nosso 

comprometimento com uma causa maior.

Tudo isto podemos ver na população e nos pro-

fissionais de saúde e que falta no Governo.

Acredito muito em otimismo, mas acredito 

também em otimismo realista – foco positivo 

na visão de longo prazo enquanto você con-

fronta a realidade, por mais brutal ou incômo-

da que seja. Não podemos confundir as coisas 

e, como líderes, o Governo tem uma responsa-

bilidade ainda maior de direcionar correta-

mente as pessoas que dependem e confiam 

nele. E tem falhado em toda a linha.

O Governo trata a Pandemia como um show, e 

o show não pode parar. 

Preparemo-nos para uma maratona e não para 

um sprint.

Cuide-se e cuide dos seus.

Aposte o Governo na visão de longo prazo, mas 

no planeamento e na execução de curto prazo. 

Entenda que esperança e otimismo são extre-

mamente necessários, mas lembre-se de que 

não que não podemos confiar apenas nisso. 

Como dizem os muçulmanos, “confie em Alá, 

mas amarre seu camelo”.

Pa ra  t e r m i n a r,  u m a  f ra s e  d o  W i n s t o n 

Churchill:

“Nunca desperdice uma boa crise”.

Parece duro de pensar agora, eu sei, mas é o 

que nos fez avançar sempre como seres 

humanos.

Vacinar em Paredes e virar a pá gina com cautela…
mento e análise para um recurso tão vital 
para todos como a Saúde e com um resul-
tado de excessivos e sucessivos decretos 
de estados de emergência. Onde está a 
análise estatística que consubstancia 
tanta paragem de Emergência?
Recordo que a taxa de letalidade da co-
vid-19 está estimada em apenas 0,6% 
pela Organização Mundial da Saúde e 
que, em Portugal, se estima que a mesma 
seja cerca de 0,19% (já contabilizando o 
número de casos não diagnosticados). 
Estes decretos de Emergência não garan-
tiram por exemplo que o Governo equi-
passe e preparasse os laboratórios públi-
cos portugueses, entre outros: o Labora-
tório Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos e o Instituto Nacional Ri-
cardo Jorge, ou outros laboratórios de 
saúde pública, e unidades de investigação 
para potenciar e estimular a produção de 
vacinas à escala nacional e de outros me-
dicamentos de combate à covid-19, mes-
mo que com patentes internacionais.

É necessário criar confiança nas pessoas 
nos processos e estratégias nacionais. 
Porque a recuperação rápida da nossa 
economia e das nossas vidas depende 
disso e porque a falta de saúde mental 
virá a ter repercussões gigantescas na 
nossa vida em comunidade. 
Testar em massa nas instituições públi-
cas e nas grandes indústrias, disponibili-
zar a vacina o mais rápido e eficazmente 
possível e permitir a retoma do comércio 
e ensino presencial com as restrições ne-
cessárias para garantir o máximo possí-
vel de segurança são imperativos de uma 
viragem que se pretende que tenha toda 
a gente focada neste país.
É mesmo hora de discutir até a possibili-
dade de emissão de certificados e passa-
portes de imunidade, a quem já foi vaci-
nado. Ou fará sentido que os vacinados 
continuem a ficar sujeitos a confinamen-
to obrigatório e impedidos de se deslocar 
para fora do país? ou de circular entre 
concelhos(?).

psilvaparedes@gmail.com

Desafios da transferência 
de competências- 
-aquestão da saúde

N
o dia 18 de Julho de 2018, foi apro-
vada a Lei-quadro de transferên-
cia de competências para as autar-

quias locais, representou um passo signifi-
c a t i v o  p a r a  a  c o n c r e t i z a ç ã o  d a 
descentralização administrativa prevista 
no artigo 237º da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa.
Os municípios, passam a assumir, compe-
tências nas áreas da educação, ação social, 
saúde, proteção civil, cultura, património, 
habitação, entre outras. Estamos perante 
um diploma que abre um vasto número de 
novas possibilidades para que as câmaras 
municipais possam estar mais próximas do 
cidadão e desempenhar novos desafios no 
bem-estar dos mesmos.
O executivo municipal de Paredes, assumiu 
até ao momento todas as competências 
legalmente previstas e está a trabalhar em 
articulação direta com os respectivos mi-
nistérios para que as competências na área 
da educação, saúde e ação social venham a 
ser concretizadas durante o ano de 2022.
Estas são áreas que pela sua complexidade 
exigem um trabalho mais exaustivo de for-
ma a poder garantir que essa transição de 
competências não é apenas um passar de 
responsabilidades em áreas sensíveis para 
as autarquias. Olhemos para o caso que nos 
dias de hoje está infelizmente na ordem do 
dia, o caso da transferência de competên-
cias na saúde, ao abrigo do diploma que es-
tabelece essa transferência de competên-
cias, as câmaras municipais assumem com-
petências nas seguintes áreas:
Manutenção e conservação das instala-
ções de unidades conhecidas por centros 
de saúde e unidades de saúde familiares.
Gestão dos serviços de apoio logístico des-
tas unidades, com exceção dos equipamen-
tos médicos. Gestão dos trabalhadores ex-
cluindo todos os profissionais de saúde  que 
continuam afetos aos Centros de Saúde.

A par destas competências de gestão, está 
previsto o estabelecimento de uma parce-
ria para criação de programas de preven-
ção da doença, com especial incidência na 
promoção de estilos de vida saudáveis e de 
envelhecimento ativo, como os ja desen-
volvidos por nós no caso do programa dia-
betes em movimento.
Pelo que atrás foi dito, a descentralização 
de competências para os municípios pare-
ce ser uma medida muito positiva para a 
melhoria da qualidade de vida e do bem-es-
tar dos cidadãos.
No entanto, as dúvidas continuam a ser 
muitas, a primeira prende-se com a obriga-
toriedade dos municípios garantirem os 
“adequados níveis de prestação de servi-
ços” . Na prática, ao aceitarem a transferên-
cia de competências, as câmaras aceitam 
que os níveis de prestação são os adequa-
dos ou seja o cidadão comum assume que a 
responsabilidade pelos serviços de saúde 
passa a ser da câmara municipal, mesmo 
quando isso não corresponde à realidade.
A segunda razão está diretamente relacio-
nada com o financiamento. A regra é de que 
o valor a transferir para os cofres das autar-
quias corresponder ao valor que o Estado 
gasta atualmente com a manutenção e 
conservação de equipamentos e edifícios, 
trabalhadores inseridos na carreira de as-
sistente operacional, e gestão dos serviços 
de apoio logístico.
A regra de financiamento proposta seria 
boa se os edifícios e equipamentos estives-
sem todos em bom estado de conservação 
e adequados às necessidades da população 
e se o número de trabalhadores inseridos 
na carreira de assistente operacional por 
exemplo fosse o adequado, e os serviços de 
logísticos também(parque informático por 
exemplo) o que aparentemente não é o ca-
so A terceira e última razão tem a ver com a 
estrutura orgânica das próprias câmaras 
municipais. Se no caso da educação existe 
um histórico de relacionamento quase diá-
rio com as escolas na saúde  essa situação 
não se verifica. A transferência de compe-
tências vai implicar profundas alterações 
nesta estrutura, quer em termos de recur-
sos humanos quer em termos de relaciona-
mento institucional.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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FALECEU

MANUEL 
PACHECO MOREIRA
Faleceu no dia 12 de Fevereiro com 73 anos. 
Era natural de Perozelo-Penafiel e residente 

na Rua das Vendas, nº. 46, Vandoma,  Paredes.  Era casado com 
Luzia Ferreira Lourenço.
 

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA ANGELINA 
DE JESUS
Faleceu no dia 15 de Fevereiro com 88 anos. 
Era natural de Santa Leocádia-Baião e resi-

dente na Alameda Dr. José Cabral, nº. 7,   Paredes. Era viúva de 
Jacinto de Sousa Ferreira.
 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente 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 ALICE 
MARTINS TEIXEIRA
Faleceu no dia 16 de fevereiro com 68 anos. 
Última residência: Rua do Outeiro, nº. 122, 

Lordelo, Paredes. Era casada com Fernando Rodrigues Pereira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 15 de janeiro com 79 anos. 
Última residência: Rua da Vila, nº. 422, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ ALVES  
TEIXEIRA BRÁS
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 85 anos. Úl-
tima residência: Rua José Teixeira do Couto, nº. 

110, 1º, Esq., Paredes.  Era casado com Trinete Magalhães Brás.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE  
DA SILVA NUNES
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 85 anos. 
Última residência: Rua Dr. Bernardo Pacheco 

Pereira Leite nº. 19, 1º Dto, Cristelo, Paredes. Era viúva de José 
da Silva 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

ALEXANDRINO 
NETO PACHECO
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 91 anos. 
Última residência: Rua José Ribeiro da Silva, 

 nº. 224, Cristelo, Paredes.  Era casado com Maria Augusta da 
Silva Gomes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 84 anos. 
Última residência: Rua do Formigueiro, nº. 787, 

Vila Cova de Carros, Paredes.  Era viúvo de Maria Júlia Martins 
Ferreira.

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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

ARMINDA TERESA SÃO 
LÁZARO PINTO GONÇALVES
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 80 anos. 
Última residência: Trav. Monte da Passagem, nº. 

44, Paredes.  Era viúva de José da Silva Gonçalves

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