


2 Sexta-feira 5 de Março de 2021  oprogressodePAREDES

EDITORIAL/TRIBUTO

N
a recuperação 

económica do 

P ó s  I I  G u e r ra 

1939/45, a juventude desse 

tempo quando terminava os 

estudos no Liceu, na Escola Co-

mercial e na Escola Industrial, 

tinha emprego garantido. Da-

va para fazer escolha do seu 

destino profissional. Hoje vou 

prestar tributo a um estimado 

Paredense, dessa época, Ar-

ménio de Azevedo e Sousa Ma-

dureira, que escolheu o seu ca-

minho de vida, em todos os 

sentidos. Nasceu em 1931, em 

Paredes, filho do conceituado 

professor primário Arménio 

da Rocha Madureira e da D. 

Maria da Conceição Azevedo e 

Sousa. Após a Instrução primá-

ria, ingressou no Liceu, e como 

na escola onde o pai era profes-

sor havia alunos com dificulda-

de de acompanhamento dos 

mais desenvolvidos, prontifi-

cou-se a dar-lhes aulas extra de 

apoio aos trabalhos escolares, 

o que foi considerado, na épo-

ca, como ação de um jovem 

combativo contra as desigual-

dades, merecendo estima dos 

pais e dos amigos. Findos os 

estudos liceais, foi-lhe ofereci-

do emprego no Banco Espírito 

Santo, no Porto, por um admi-

nistrador amigo dos pais, que 

ele recusou, preferindo um lu-

gar que não o retivesse atrás de 

um balcão. Então, foi-lhe dado 

lugar na companhia de Seguros 

Tranquilidade, como angaria-

dor de clientes. Pouco tempo 

depois foi considerado um dos 

possuidores de maior carteira 

de clientes daquela Segurado-

ra, no distrito do Porto. No 

Concelho de Paredes e vizi-

nhos, o Sr. Madureira era consi-

derado como o conselheiro e 

amigo, a quem os residentes 

recorriam para fazer o seu se-

guro. Especializado na área do 

seguro automóvel, os compra-

dores de viaturas recorriam 

logo a ele para efetuar o segu-

ro. Como profissional compe-

tente, era também de alta con-

fiança, estando sempre pronto 

para colaborar nas dificulda-

des dos segurados, a qualquer 

momento. Ainda muito novo, 

deslocava-se de comboio para 

o Porto, sempre acompanhado 

dos seus livros preferidos, pois 

era um apaixonado pela litera-

tura e pela música. Tinha um 

coração bondoso e era ex-

traordinário nas relações pro-

fissionais e socias. Em 1966, 

casou com a D. Maria de Lur-

des Cabral da Silva Peixoto, da 

casa Quintela de Guilhufe, Pe-

nafiel, de uma família concei-

tuada. Do casamento nasce-

ram os seus quatro filhos, Dr.s 

Fernando, Alzira, Maria José e 

António, de quem foi um pai 

dedicado, e babado avô de seis 

netos, tratando todos por seus 

meninos, não lhes faltando 

com nada para singrarem na 

vida. Fundou a Delegação da 

Tranquilidade em Penafiel, e de 

Mediador passou a Averigua-

dor e Perito, cargos que usou 

com sabedoria e imparcialida-

de. Foi um apaixonado caçador 

durante 60 anos, em coutadas 

de Portugal e Espanha. Fundou 

o Clube da Caça e Pesca, de que 

foi Presidente. Espalhava ale-

gria e felicidade partilhada 

com a família e os amigos, e 

usando uma expressão tão 

própria entre amigos dessa ge-

ração, um “porreiro”. Partiu em 

2020 e deixou memórias feli-

zes, como marido, pai, avô.

Arménio de Azevedo e Sousa Madureira

H
á cerca de um 

mês atrás surgiu 

nas redes sociais 

e nos media uma daquelas po-

lémicas geradas por quem 

não tem mais que fazer ou as-

suntos importantes para 

tratar

Tratava o caso de um cer-

to João Caupers que, apesar 

do nome estrangeirado, 

acontece ser professor de di-

reito numa Universidade de 

Lisboa e, mais do que isso, foi 

eleito Presidente do Tribunal 

Constitucional no princípio 

deste ano.

Ora o caso foi que eleito o 

sujeito e sujeito ao escrutínio, 

quiçá devassa, de toda a sua 

vida pública e privada, dos úl-

timos 200 anos da sua vida 

(sim 200, porque certamente 

também terá de responder 

pelos pecados dos seus an-

cestrais familiares) foi desco-

berto que há cerca de 10 anos 

escreveu um texto para a co-

munidade académica, certo 

que em jeito tertúlico, em que 

se referia à comunidade ho-

mossexual sem ser em tons 

elogiosos e politicamente 

corretos ou, pelo menos, sem 

ser a dizer que são umas víti-

mas e uns coitadinhos.

Assim, e por não ter obe-

decido à narrativa estrutural-

mente admissível, foi alvo da 

atenção dos atuais opinion 

makers, e apelidado de homo-

fóbico, desajustado, insocial, 

sobretudo, acredito, por 

quem nem sequer leu o dito 

texto e falou apenas com base 

no ouvir dizer, para não correr 

o risco de esgotamento inte-

lectual interpretativo ou o 

perigo de a beleza se lhe 

estragar.

Assim por delito de opi-

nião cometido uma década 

atrás, por sentença irrecorrí-

vel, inapelável, inindutável e 

definitiva, foi o opinador con-

denado ao degredo social pe-

lo Tribunal da comunidade 

sociável Portuguesa, sem vo-

zes que o defendessem por 

ficarem mudas e caladas.

Eu que procuro sempre 

ter uma atitude compreensi-

va e tolerante para com os 

pecadores e resisto à jactan-

cia populista de ser o primeiro 

a atirar pedras tive a curiosi-

dade de ir ler o texto pregado 

na parede virtual da Faculda-

de de Direito de Lisboa para 

perceber os contornos que 

justificavam a Fátua lançada 

s o b r e  o  P r o f e s s o r  J o ã o 

Caupers.

E o que lá dizia, a meu ver, 

não era muito mais do que, 

sem prejuízo de se ter um res-

peito absoluto pelas mino-

rias, suas escolhas e opções, o 

dito opinador, assumindo-se 

como membro da silenciosa 

maioria heterossexual (quiçá 

o seu maior pecado) recusa-

va-se a aceitar que os ditames 

sociais fossem proclamados 

por uma qualquer minoria (a 

comunidade homossexual, 

mas podia ser outra qual-

quer), ainda para mais nume-

ricamente inexpressiva, só 

porque tinha uma capacidade 

lobbystica e de influencia 

imensamente superior à sua 

real dimensão.

Assim disse mais ou me-

nos uma coisa como dizer 

num país maioritariamente 

católico que, se calhar, a maio-

ria das pessoas preferirá as-

sistir à missa católica enquan-

to estão confinadas, sem ne-

cessidade, e sem que tal seja 

discriminatório, de dar igual 

tempo de antena à prática ri-

tual de leitura da Tórah exigi-

da pelos 3061 judeus assumi-

damente praticantes existen-

tes em Portugal em 2011 (a 

data do texto)

Será que se João Caupers 

substituísse no texto a mino-

ria “comunidade homosse-

xual” por “Minoria Judaica” 

seria hoje alvo da mesma 

condenação?

Nada tenho contra os Ju-

deus, antes pelo contrário … 

não têm culpa do que são; 

nasceram assim, excepto lá 

aquela coisa do prepúcio. 

Mas realmente concordo que 

o respeito pelas minorias não 

passa por aceitar tudo acríti-

ca e acefalamente quando 

estas se colocam em bicos de 

pés ou em sapatos de salto 

alto.

Mas poderá não ser irrele-

vante e é até assustador é que 

quando alguém, como João 

Caupers, ousa dizer algo que 

belisque este alcandroar de 

gigantes com pés de barro, 

provoca logo uma reação de 

grupo, quase diria corporati-

va que demonstra na prática a 

tese do criticado: Uma mino-

ria inexpressiva amordaça a 

maioria que, por definição, é 

silenciosa.

O que tem isto a ver com 

as ELITES?

As Elites, por definição, 

são minoritárias, faz parte da 

natureza das suas caraterísti-

cas distintivas em relação à 

maioria da população.

Se a maioria da população 

tivesse a caraterística elitista 

que distingue a Elite, deixava 

de haver elite.

Ora, associa-se à elite 

uma certa superioridade, de-

sejavelmente obtida por mé-

rito ou esforço (e não outros 

factores que sabemos que 

existem, infelizmente), uma 

certa distinção que lhes asso-

cia um tratamento mais favo-

rável, um certo benefício, que 

não necessariamente um 

privilégio.

O problema surge quando 

uma qualquer minoria pensa 

que, pelo facto de ser minoria, 

é Elite e, como tal, merece be-

nefícios, prerrogativas e 

privilégios.

A História Mundial está 

cheia de exemplos em que mi-

norias oprimem maiorias.

Os Novos Tempos têm de 

velho o facto de trazerem de 

n o v o  v e l h a s  f o r m a s  d e 

opressão.

EDITORIAL

A maioria das elites minoritárias
Por
VASCO RIBEIRO
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OPINIÃO

A 
pandemia em 
q u e  v i v e m o s 
e s t á  a  d e i x a r 

marcas muito severas.
A doença COVID-19 

que assola famílias, a que-
bra de rendimentos, ou o 
desemprego, e até outros 
imprevistos que surgem 
na vida, arrastam as pes-
soas para o endividamen-
to, pois o rendimento, ou a 
falta dele, não é suficiente 
para fazer face ao peso 
das despesas, e gera o in-
cumprimento de respon-
sabilidades contratuais 
assumidas.

O crédito habitação é o 
que representa a esmaga-
dora maioria do endivida-
mento das famílias, e mui-
tas vezes o incumprimen-
to contratual origina o 
pedido de insolvência, 
com a exoneração do pas-

sivo restante. Sendo que, a 
exoneração do passivo 
restante, é o regime que 
permite às pessoas singu-
lares, o perdão das suas 
dívidas que não sejam pa-
gas no processo de insol-
vência depois da liquida-
ção do património, ou nos 
cinco anos seguintes ao 
encerramento do proces-
so. No fundo, representa a 
oportunidade de um novo 
começo para quem se viu 
incapaz de cumprir com as 
obrigações.

Com a chegada do mês 
de Março, vai ser desliga-
do o “oxigénio” de muitas 
famílias que requereram 
suas moratórias bancá-
rias, e o choque nas suas 
vidas será brutal.

N e s s e  c o n t ex t o ,  f o i 
criada uma ferramenta ju-
rídica que pode ser útil pa-

ra ultrapassar a situação 
de endividamento, o De-
creto-Lei n.º 105/2020, de 
23 de Dezembro, com vista 
a promover “a justa com-
posição de litígios emer-
gentes da mora e do não 
cumprimento das obriga-
ções pecuniárias, com base 
na contratualização de so-
luções, com a participação 
construtiva de todos os in-
teressados, apoiados por 
um profissional habilitado 
a usar técnicas que promo-
vam essa contratualiza-
ção: o conciliador”, este 
sistema designa-se por 
SISPACSE (Sistema Públi-
co de Apoio à Conciliação 
no Sobre-Endividamento).

O SISPACSE, no fundo 
representa um sistema, 
que tem como objectivo 
promover a resolução de 
litígios entre a pessoa que 

deve e o seu credor, atra-
vés da intervenção de um 
mediador, que é designa-
do pelo Decreto-Lei como 
“mediador”.

Pretende-se que, atra-
vés da conciliação entre 
devedor e o credor, se al-
cance uma solução para o 
endividamento de forma 
c é l e r e  e  c o m  c u s t o s 
reduzidos.

Os devedores, pessoas 
singulares, que se encon-
trem em situação de mora, 
ou na iminência de não 
cumprimento definitivo 
de obrigações de natureza 
pecuniária, podem reque-
rer à Direcção-Geral da 
Politica de Justiça (DGPJ) 
a intervenção do SISPAC-
SE, através de requeri-
mento próprio, conforme 
plasmado no artigo 4.º do 
Decreto-Lei 105/2020.

Este procedimento ter-
mina de imediato, caso o 
devedor se apresente à 
insolvência ou seja decla-
rado insolvente, ou a pro-
cesso especial de revitali-
zação ou a processo espe-
c i a l  p a r a  a c o r d o  d e 
pagamento.

No fundo, os credores 
vão ter uma forma rápida e 
económica para que o cré-
dito seja dotado de título 
executivo, e aos devedores 
é-lhes permitido superar 
uma situação de incumpri-
mento, permitindo regula-
r i z a r  u m a  s i t u a ç ã o  d e 
sobre-endividamento. 

Esta é mais uma medi-
da de apoio aos devedo-
res, com base no progra-
ma de Estabilização Eco-
nómica e Social (PEES), no 
contexto da pandemia de-
vido à doença COVID-19, 

mas que apresenta fragili-
dades, porquanto, as ne-
gociações entre os deve-
dores e credores, devem 
decorrer presencialmen-
te, e nestes tempos não 
seria o mais desejável, ou 
através de meios elec-
trónicos, que podem não 
estar acessíveis a todas as 
pessoas. 

Note-se que, este é um 
sistema alternativo, que 
poderá ser solução, mas 
que também apresenta 
fragilidades, e como tal, 
face à incapacidade de 
cumprimento contratual, 
é sempre uma boa solução 
o devedor renegociar di-
rectamente com os credo-
res as dívidas, e não deixar 
a situação arrastar-se no 
tempo, para evitar conse-
q u ê n c i a s  f u t u ra s  m a i s 
graves.

Sobre-Endividamento em tempos de 
Pandemia

CARLA NUNES
Advogada

Futebol parado
Nunca ninguém teria 

imaginado uma coisa as-
sim. Cumprimos um ano de 
pandemia.

Depois de logo no início 
ter parado o país, este se-
gundo confinamento de 
Janeiro tem sido ligeira-
mente diferente. No en-
tanto, no desporto e no fu-
tebol, tem sido exacta-
mente igual.  O futebol 
profissional e as modalida-
des com 1ª divisão sénior 
estão em actividade, o res-
to em casa. O desporto de 
formação, esse, caminha 
para o abismo – completa-
mente parado há um ano.

Em Portugal jogam-se 
três campeonatos de fute-
bol masculino nesta altura: 
1ª e 2ª Ligas e o Campeo-
nato de Portugal (3º esca-

lão). Os distritais estão to-
dos parados desde 14 de 
Janeiro e o futebol de for-
mação nem sequer arran-
cou esta época.

Mais do que as perdas 
financeiras e desportivas 
de paragem tão longa, é 
preciso ter em conta o im-
pacto social e da pessoa 
em estar privada de fazer 
desporto, e em grupo, em 
idades tão novas, há um 

a n o  c o n s e c u t i vo .  Pe l o 
meio, em Setembro e Ou-
tubro, ainda houve uma 
ténue esperança de ser 
possível a actividade dos 
jovens, mas em vão.

O futebol sénior distri-
tal estava a decorrer, com 
maior ou menor dificulda-
de, mas o confinamento de 
Janeiro enviou tudo para 
casa e suspendeu-o, tal co-
mo em Março de 2020. No 

início pensou-se que se-
riam duas ou três semanas 
e que rapidamente estaria 
de regresso, mas o renovar 
dos estados de emergên-
cia e o consequente confi-
namento,  têm deixado 
atletas, treinadores e diri-
gentes ansiosos e nervo-
sos com medo que seja tu-
do igual ao primeiro confi-
namento – competições 
dadas por terminadas e 
mais uma época perdida – 
e a ausência de comunica-
ção das entidades que ge-
rem o futebol agrava. Não 
se entende porque estan-
do o futebol distrital para-
do há cerca de oito sema-
nas, e estando o desconfi-
namento previsto para 
depois da Páscoa (4 de 
Abril), que não se come-

cem a criar planos de reto-
ma, para que todos se pos-
sam organizar.

Atravessamos um pe-
ríodo muito complexo, on-
de tomar decisões é muito 
difícil devido à imprevisibi-
lidade do contexto pandé-
mico, mas não se devia dei-
xar andar tudo ao sabor do 
ven to .  Ai nd a  p o r c im a 
quando se prevê o descon-
finamento para breve, fru-
to da melhoria substancial 
dos casos de covid-19.

Já deviam estar a ser 
traçados planos para aju-
dar à sanidade mental das 
pessoas, à imagem do que 
fez, e bem, a Associação de 
Futebol de Aveiro, há qua-
se duas semanas (22 de 
Fevereiro).  A título de 
curiosidade diga-se que 

optou por uma decisão 
que agrada a um grande 
número de clubes – termi-
nou os campeonatos, não 
há descidas de divisão, 
mas cria uma prova nova, 
de participação facultati-
va, para apurar subidas ao 
Nacional e participação na 
Taça de Portugal, com me-
tade dos pontos que con-
quistaram até à paragem, 
que prevê ser jogada num 
período de 9 semanas, a 
partir de 11 de Abril.
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SOCIEDADE

A Câmara de Paredes 
abriu um concurso para a 
concessão do direito de ex-
ploração do bar e esplanada 
do Parque Urbano de Rebor-
dosa. Este concurso foi apro-
v a d o  e m  A s s e m b l e i a 
Municipal.

Desta forma, os interes-
sados em apresentar pro-
postas à autarquia poderão 
fazê-lo até às 9 horas do pró-
ximo dia 8 de Março. Para o 
efeito terão de realizar uma 
marcação prévia para o 

e-mail veronica.castro@cm-
-paredes.pt.

A base de licitação para 
o pagamento mensal a pa-
gar pelo futuro arrendatá-
rio é de 150 euros. De refe-
rir que quem vencer este 
concurso público terá que 
efetuar algumas obras no 
interior como colocar teto 
falso ou pavimento, algo 
que será descontado no va-
lor da renda, sendo a explo-
ração do espaço por um pe-
ríodo de 10 anos.

A última reunião da Câ-
mara Municipal de Paredes 
trouxe à discussão o resgate 
da concessão da exploração 
e gestão dos sistemas de 
abastecimento de água para 
consumo público e de reco-
lha, tratamento e rejeição de 
efluentes do Concelho.

Segundo explicou o presi-
dente da autarquia, os cerca 
de 21 milhões de euros que a 
Câmara irá pedir à banca 
“servirão para esse resgate e 
o tema deverá ser discutido 
em Assembleia Municipal 
até Abril, de forma que no fi-
nal do ano possamos pagar 

esse valor”. O autarca referiu 
ainda que a edilidade irá 
constituir uma empresa ain-
da este ano para que em 
2022 possa estar a funcionar 
em pleno.

Já o vereador do PSD, Rui 
Moutinho, explicou que se 
iria abster na votação, por-
que acredita que “o valor será 
superior ao indicado”. Rui 
Moutinho referiu ainda que 
num empréstimo a 20 anos a 
Autarquia terá que pagar um 
valor aproximado de 1 milhão 
de euros por ano para “reas-
sumir um serviço que nunca 
devia ter saído da câmara”.

Aberto concurso 
para a exploração do bar 
do Parque Urbano 
de Rebordosa

Aprovado pedido  
de empréstimo  
para resgate  
da concessão da água

A 
Assembleia Mu-
nicipal de Pare-
des realizou-se 

no passado dia 19 de Feve-
reiro utilizando as novas 
tecnologias devido à situa-
ç ã o  p a n d é m i c a  q u e 
atravessamos. 

Através de videoconfe-
rência os deputados muni-
cipais mantiveram-se liga-
dos com a mesa da Assem-
bleia e apoio técnico da 
Autarquia paredense, num 
modelo, que, ao que tudo 
indica, poderá continuar a 
ser uma nova realidade de-
vido à COVID.

No período antes da Or-
dem do Dia intervieram vá-
rios deputados municipais 
com destaque para a inter-
venção de Soares Carneiro, 
do PSD, que criticou o mode-
lo de gestão da Autarquia, 
referindo “não existir uma 
estratégia definida”, referin-
do o caso do “investimento 
de 6,8 milhões de euros para 
um centro de congressos”, 
afirmando que “já existem 
estruturas similares” dando 
os exemplos do Multiusos de 
Gondomar, Super Bock Are-
na e Europarque.

O presidente da Câmara, 
Alexandre Almeida na res-
posta ao deputado munici-
pal congratulou-se pelo fa-
to de a autarquia “em dois 
anos ter conseguido todos 
os fundos comunitários que 
tinha ao seu dispor”, afir-
mando “que nunca se fez 
tanto em tão pouco tempo”, 
conseguindo ainda “reduzir 
a dívida do Município”.

O edil referiu ainda que 
“fazemos obra com fundos 
comunitários, não com os 8 
milhões da vossa venda do 
estádio das Laranjeiras que 
ninguém sabe onde andam”.

Na Assembleia Municipal 
foi também aprovada a este-
rilização de animais de com-
panhia para as famílias mais 
carenciadas, bem como a ins-
talação de lâmpadas LED no 

Concelho. De referir que na 
mesma reunião foi ainda dado 

a conhecer que já este mês 
irão avançar as obras de colo-

cação de sintéticos em Baltar, 
Sobrosa, Beire e Vandoma.

Assembleia Municipal 
– PSD questiona construção 
do Centro de Congressos

BATISTA PEREIRA: 

“A RESPONSABILIDADE EXISTE SEMPRE.
COM OU SEM VISIBILIDADE PÚBLICA”

A Assembleia Municipal foi transmitida em direto no Facebook da Câmara Municipal, 
sendo de relevar que foram muitos os paredenses que assistiram à reunião. E é precisamente 
sobre o novo formato em que se realiza a Assembleia Municipal que o presidente da Assem-
bleia Municipal de Paredes, Batista Pereira falou com o jornal “O Progresso de Paredes”. 

Vivemos uma realidade  diferente que obriga à adaptação, sendo as novas tecnologias 
uma forma de permitir a realização da Assembleia Municipal. Como vê esta nova 
realidade? 

Temos que nos adaptar. A vida não pára. Para que a roda da vida funcione é necessário 
tomar decisões. O processo democrático exige que muitas dessas decisões sejam concreti-
zadas em plenário e houve necessidade de o tornar possível. Felizmente as novas tecnologias 
permitiram-nos cumprir essa função.  Não digo que seja a mesma coisa mas aproximamo-nos 
muito da realidade ideal. Há pormenores a melhorar. A contagem das votações por exemplo. 
É algo que ainda demora mais do que num plenário presencial. Mas está identificado o proble-
ma. Há que arranjar a solução.

Facto curioso prende-se com a visualização da Assembleia Municipal no Facebook da 
Câmara Municipal, permitindo que os cidadãos possam assistir e perceber o que de im-
portante acontece neste órgão. Acredita que poderá ser um caminho de aproximação da 
população ao Poder Local?

Recordo que muito antes desta pandemia já transmitíamos e gravávamos as nossas ses-
sões da assembleia municipal no Facebook  da Câmara Municipal. 

Esta era uma das nossas intenções programáticas. Temos consciência que a participação 
da população nestas sessões é reduzida e a própria limitação do espaço é uma 
condicionante. 

Mas há outras condicionantes como o horário em que se realizam as sessões assim como 
a distância e deslocação. A transmissão das sessões da Assembleia Municipal em direto foi 
apresentada aos grupos municipais logo na primeira sessão que tivemos em 2017. Só não 
iniciámos de imediato porque estivemos a estudar qual a melhor maneira de o fazer. Há muito 
tempo que outras Assembleias Municipais o fazem. A nossa preocupação foi encontrar um 
meio de transmitir as sessões da Assembleia Municipal, com qualidade mas com o menor 
custo. Além de gravadas e publicitadas pelas novas tecnologias houve mesmo a necessidade 
de efetuar todas as reuniões por videoconferência. Agora não eram só as reuniões da Assem-
bleia que tinham que recorrer a esse sistema. Desenvolveram-se os programas informáticos, 
aperfeiçoaram-se as técnicas e o resultado tem sido cada vez melhor. Tanto quanto sei, todos 
os dias se fazem reuniões na Câmara Municipal por este método. E os cidadãos podem parti-
cipar, enviando as suas ideias, comentários e questões. Não temos dúvidas que esta é uma 
ferramenta muito útil para o exercício do Poder Local.

As novas tecnologias trazem maior visibilidade.  Traz agregado maior 
responsabilidade?

A responsabilidade existe sempre. Com ou sem visibilidade pública. Estamos a exercer 
uma tarefa séria, necessária e de grande responsabilidade. Quanto à exposição pública, é uma 
situação que temos que interiorizar e com que temos de aprender a conviver. Não é fácil para 
quem não está habituado. Ao fim de alguns minutos já nos esquecemos que estamos a ser 
filmados. A última Assembleia Municipal durou cerca de quatro horas e meia. Terminou cerca 
das 2 horas da madrugada. Nessa altura já ninguém se lembrava que estava a ser filmado. O 
que queríamos era terminar a sessão com alguma dignidade, sem atropelos, porque o cansaço 
era notório. A responsabilidade é a mesma até ao fim.

A adaptação de todos a este novo funcionamento tem sido fácil e coerente?
Mais fácil do que pensávamos no início. Alguns já dominam completamente a técnica. Ou-

tros continuam a aprender. Estou plenamente convencido que esta vai ser uma prática co-
mum no futuro. Há muitas reuniões de serviço, interdisciplinares, entre diferentes serviços 
concelhos ou autarquias que podem continuar a ser efetuadas com esta tecnologia. Poupa-se 
tempo e recursos em deslocações. Depois da pandemia, nada será como dantes e sairemos 
mais enriquecidos em alguns domínios. Nem tudo foi negativo.

Nuno M. Silva  | texto
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A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
a s s i n o u  c i n c o 

contratos de cooperação 
com Instituições de Solida-
riedade Social (IPSS’s) do 
concelho num valor que ron-
da os 260 mil euros, tendo a 
comparticipação das candi-
daturas para Equipamentos 
Sociais - Norte 2020, que se 
destina a apoiar a qualifica-
ção e adequar a atual rede de 
serviços e equipamentos so-
ciais à satisfação das neces-
sidades da população

Alexandre Almeida, dei-
xou uma mensagem às insti-
tuições que trabalham com 
idosos e crianças e que, nes-
te tempo de pandemia, têm 
uma missão extremamente 
difícil, nomeadamente no 
acompanhamento que pres-
tam aos paredenses, referin-
do que “com estes contratos, 
investimos na melhoria 
substancial da rede de equi-
pamentos sociais de Paredes 
para apoiar a nossa popula-
ção sénior e os mais novos 
também”.

Com a Associação de 
Apoio à Terceira Idade de 
São Miguel de Beire a parce-
ria prevê a remodelação e 

ampliação da antiga escola 
primária de Beire para a 
transformar em Estrutura 
Residencial Para Pessoas 
Idosas (ERPI) e Centro de 
Dia com serviço de apoio do-
miciliário, a desenvolver nu-

ma primeira fase. Já a Asso-
ciação Obras Sociais S. Vi-
cente de Paulo – Centro 
Sócio Educativo de Parteira, 
de Lordelo, está em causa a 
realização de obras de remo-
delação e adaptação arqui-

tetónica das instalações da 
antiga escola de Vila, para 
funcionamento de um Cen-
tro de Intervenção Comuni-
tária. A ADIL - Associação 
para o Desenvolvimento In-
tegral de Lordelo irá receber 

a comparticipação financei-
ra para a realização de obras 
de remodelação e alarga-
mento da capacidade de res-
posta social da Estrutura 
Residencial Para Pessoas 
Idosas (ERPI). A Câmara atri-

buiu também apoio financei-
ro para a realização de obras 
de alargamento e de novos 
equipamentos da cozinha e 
refeitório da ADR – Associa-
ção para o  Desenvolvimento 
de Rebordosa.

Câmara Municipal de Paredes assinou  
contratos de cooperação com IPSS's

Está cada vez mais per-
to a reabilitação da ER209 
entre Sobrado e Sobrão 
que liga os concelhos de 
Paredes e Valongo. Segun-
do revelou a Infraestrutu-
ras de Portugal (IP), o con-
curso para a empreitada já 
foi publicado em Diário da 
República, estando o pro-
cesso em fase de receção 

de propostas.Esta inter-
venção terá um preço base 
de 2,6 milhões de euros e 
um prazo de execução de 
180 dias, será entre os qui-
lómetros 20 e 27 e terá co-
mo principal objetivo a me-
lhoria do desempenho fun-
cional e a durabilidade do 
p av i m e n t o ,  p e r m i t i n d o 
significativas melhorias 

nas condições de circula-
ção e segurança na via.Se-
gundo a IP a obra prevê a 
reabilitação funcional do 
pavimento, associando-se 
ainda a execução de traba-
lhos de drenagem, melho-
ria ou reposição da sinali-
zação vertical e horizontal 
e trabalhos de alteamento 
dos muros existentes.

ER209 entre Paredes e Valongo 
vai ser reabilitada
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O 
primeiro-minis-
tro António Cos-
ta, afirmou que as 

restrições se vão manter pelo 
menos por mais 15 dias e que 
o plano de desconfinamento 
será anunciado a 11 de março 
com as escolas a serem as pri-
meiras a abrir. Para já e segun-
do revelou "nos próximos 15 
dias, é preciso manter tudo 
como tem sido até agora", re-
ferindo que o "Conselho de 
Ministros, como era expectá-
vel, aprovou sem qualquer al-
teração a renovação do decre-
to-lei que há 15 dias tinha 
aprovado", apresentando 

duas razões para explicar essa 
decisão: as "medidas adota-
das continuam a permitir os 
efeitos desejados e os núme-
ros continuam a baixar”.

"Prudência", "cautela", "cui-
dado". Foram estas as notas 
dominantes de uma interven-
ção que não quis dar falsas es-
peranças, embora com a cons-
ciência de que é preciso come-
çar a ver uma luz ao fundo do 
túnel. As medidas agora em 
vigor mantêm-se, portanto, 
exatamente na mesma: dever 
geral de recolhimento, circu-
lação entre concelhos proibi-
da ao fim de semana, serviços 
não essenciais encerrados e 
outras limitações que já esta-
vam em vigor.

O primeiro-ministro, re-
cusou sempre detalhar qual-
quer medida, no entanto 
deixou abertura para que, 
inevitavelmente, as restri-
ções comecem a ser levanta-
das gradualmemente: "Que-

ro assumir o compromisso 
de que dentro de 15 dias, a 
11 de Março,  o governo 
apresentará o plano de des-
confinamento do país", que 
como tinha pedido o Presi-
dente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, será "gra-
dual, progressivo, diferen-
ciado em função de tipos de 
atividade, porventura dife-
renciado em função de loca-
lizações e sempre associado 
a critérios objetivos" e sem-
pre dependente da evolução 
dos números.

A única certeza dada pelo 
Primeiro-Ministro está rela-
cionada com os estabeleci-
mentos de ensino, confir-
mando o que já tinha sido re-
f e r i d o  p e l a s  m i n i s t r a s 
Mariana Vieira da Silva e 
Marta Temido: as escolas fo-
ram as últimas a fechar e se-
rão as primeiras a abrir, justi-
ficando que "quanto às esco-
las, é sabido que o governo 

resistiu o mais que pôde à ne-
cessidade de encerramento 
das escolas, porque tivemos a 
consciência do custo eleva-
díssimo que tem para o de-
senvolvimento da personali-
dade das crianças e para o seu 
processo de aprendizagem”, 
acrescentando que "por isso, 
foi a última medida que tomá-
mos e, portanto, é natural que 
a primeira medida que venha-
mos a tomar seja iniciar o des-
confinamento pelas escolas", 
frisou.

Costa disse ainda que não 
vai "especular" sobre a data 
de início do alívio das medi-
das, porque "depende da 
evolução da pandemia até ao 
dia 11 de Março".

Restrições até meio de Março
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N
o passado dia 24 
de Fevereiro um 
homem ficou fe-

rido com gravidade após ter 
sofrido um acidente com um 
trator agrícola na freguesia 
de Bitarães.

Segundo fonte dos Bom-
beiros o alerta foi dado por 
volta das 16 horas, tendo no 
socorro à vítima estado en-
volvidos os bombeiros de 
Paredes com o apoio da Via-
tura de Emergência Médica 
e Reanimação (VMER) de 
Penafiel.

Depois de estabilizada a 
vítima no local, foi encami-
nhada para o Hospital Padre 
Américo, em Penafiel em 
estado considerado grave.

A GNR, que esteve igual-

mente no local abriu investi-
gação para apurar as causas 
do acidente, não sendo, nes-

ta altura possível divulgar 
mais informações. Refira-se 
que o acidente aconteceu 

em terreno agrícola e não 
envolveu mais nenhum 
veículo.

Acidente com trator  
agrícola provoca ferido 
grave em Bitarães

PUB

A GNR de Alfena encer-
rou no passado dia 26 um 
espaço que estava a funcio-
nar de forma ilegal, promo-
vendo convívios e serviço 
de restaurante. 

Na operação daquela 

força policial foram deteta-
das sete pessoas no interior 
do edifício habitacional. 

Após várias denuncias a 
GNR efetuou diversas dili-
gências que permitiu encer-
rar o estabelecimento ten-

do sido constituído arguido 
um homem de 70 anos e 
elaborados oito autos de 
contra-ordenação,  dos 
quais sete a pessoas pre-
sentes no local por incum-
primento ao dever geral de 

recolhimento domiciliário e 
um por promoção de conví-
v i o s  e m  c o n t e x t o  d e 
recolhimento. 

Os fatos foram remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Valongo.

O Comando Territorial 
do Porto da GNR, através 
do Posto Territorial de Pa-
ço de Sousa, deteve um ho-
mem de 55 anos por tráfico 
de estupefacientes,  no 
concelho de Penafiel no 
p a s s a d o  d i a  2 8  d e 
Fevereiro.

No âmbito de uma ação 
de fiscalização rodoviária, 
tendo em vista o cumpri-
mento das medidas imple-
mentadas pelo Estado de 
Emergência, os militares 
da GNR abordaram uma 
viatura após esta ter efe-
t u a d o  u m a  m a n o b r a 
suspeita. 

No seguimento da ação 
policial, foi efetuada uma 

revista aos ocupantes da 
viatura, dois homens e uma 
mulher, com idades com-
preendidas entre os 40 e 
os 55 anos, tendo um dos 
ocupantes da viatura sido 
detido na posse de 50 do-
ses de heroína, seis doses 

de cocaína, quatro telemó-
veis, um canivete e 263 eu-
ros em dinheiro.

O suspeito, com antece-
dentes criminais por ilíci-
tos da mesma natureza, foi 
detido e presente a primei-
ro interrogatório no Tribu-

nal Judicial de Penafiel, 
tendo sido aplicada a medi-
da de coação de termo de 
identidade e residência.

No decorrer da ação fo-
ram ainda identificados os 
outros dois ocupantes da 
viatura.

Espaço ilegal em Valongo encerrado pela GNR

Traficante de droga detido em Penafiel
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N
uno Norte esta-
rá sempre asso-
ciado à conquis-

ta da primeira edição do 
programa de televisão Ído-
los em 2003. A partir daí foi 
uma longa caminhada nu-
ma carreira musical feita 
com altos e baixos, como o 
próprio reconhece,  mas 
sempre com a mesma alma 
e entrega e a sua voz incon-
fundível. A solo ou com a 
Filarmónica Gil, Norte tem 
entrado em casa de todos 
através das televisões, das 
rádios ou mesmo dos traba-
lhos que lançou em toda a 
sua carreira. Agora, há cer-
ca de um ano é paredense. 
Vive na cidade que, afirma, 
lhe traz a serenidade e acal-
mia que tanto aprecia e não 
encontra nas grandes ur-
bes. Nuno Norte um artista 
nacional que faz parte de 
nós. Fala de si, da música, 
das artes, da Pandemia e do 
futuro.

Como é que veio viver 
para Paredes?

Vim viver para Paredes 
porque tive um convite de 
uma televisão online  para 
f a z e r  u m  p r o g ra m a ,  u m 
talk-show semanal (Late 
Norte Show) que vínhamos 
a desenvolver e que era fil-
mado na Casa da Cultura de 
Paredes, mas que tivemos 
q u e  p a r a r  d e v i d o  à 

pandemia. 
Entretanto a pandemia 

não abranda e o Nuno con-
tinua por Paredes. Como é 
viver no nosso concelho?

Gosto muito. É sossega-
do. Tem-se uma qualidade 
de vida que não consegui-
mos encontrar nas cidades 
maiores. Quem me conhece 
sabe que gosto de estar 
sossegado, no meu canto. 
Vim para o sítio certo.

O nome tem Norte e o 
Nuno já viveu em muitos 
sítios, inclusivamente no 
Brasil. Será Paredes o seu 
lar para os próximos anos?

S i m ,  m a s  n u n c a  p a ra 
sempre. Imagino daqui a 
uns anos valentes comprar 
uma casinha no Brasil vira-
da para o mar e ficar por lá 
sossegado. Vivo aqui há um 
ano e estou bem por Pare-
des. Por isso, nos próximos 
tempos ficarei por aqui...
mas lá está, nunca sabemos 
o dia de amanhã.

Falemos de Cultura. 
Com a Pandemia tudo pa-
rou. Como tem sido o dia-
-a-dia dos profissionais da 
música?

O dia-a-dia dos profis-
sionais da música está mor-
to desde Março de 2020. 
Houve uma pequena aber-
tura em que ainda se conse-
guiu fazer alguns espetácu-
los, mas está muito compli-
cado. Mas atenção! Não 
são todos. Continuo a ver 

cartazes com Super Bock 
Arena e sítios idênticos. Ou 

s e j a ,  é  s e m p r e  p a r a  o s 
mesmos.

NUNO NORTE: UM ÍDOLO EM PAREDES

“Na indústria musical raramente se encontra  alguém que esteja lá pela música”

PUB

“GOSTAVA DE FAZER
UM ESPETÁCULO EM PAREDES”

Paredes tem locais e condições para receber espetácu-

los de cartaz e um dos recintos que salta à vista é o Pavi-

lhão Rota dos Móveis na freguesia de Lordelo, ou mes-

mo a Casa da Cultura da cidade para um evento mais 

pequeno. 

Nuno Norte fala dos dois projetos que tem para um fu-

turo próximo e da vontade de os poder realizar no con-

celho de Paredes: 

"Tenho dois trabalhos para apresentar. Um deles que é 

acústico até pode ser numa sala mais pequena. Mas até 

porque estou a viver no concelho teria todo o gosto de 

realizar um grande espetáculo cá.

Surjam os convites e as oportunidades no pós-pande-

mia e o cantor poderá apresentar-se aos paredenses e 

não só.

A finalizar a conversa, Nuno Norte deixou uma mensa-

gem aos leitores do jornal “O Progresso de Paredes”: 

"Manter a calma e tentar superar esta fase essencial-

mente com saúde. Vamos esperar pelo progresso da si-

tuação e esperar o melhor. Cuidem-se e tenham fé por-

que vamos voltar a viver a vida como deve ser."

Nuno M. Silva  | texto
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NUNO NORTE: UM ÍDOLO EM PAREDES

“Na indústria musical raramente se encontra  alguém que esteja lá pela música”

PUB

Os lobbies continuam a 
funcionar?

O problema da cultura 
não está em que a faz, mas sim 
em quem a gere. Na indústria 
musical raramente se encon-
tra alguém que esteja lá pela 

música. Basicamente são em-
presários e é um negócio. Até 
nas rádios, e falo nas nacio-
nais, já não têm jornalistas 
musicais. Há comediantes e 
outros. Ou seja, já nem aí é so-
bre música. Assim, quem não 
tem poder de negociação, fica 
longe de tudo.

E quem vive da música 
como é o seu caso, como 
consegue sobreviver?

Temos que nos reinventar. 
Na música não posso fazer 
concertos, que é a minha 
maior fonte de rendimento, 
mas vou produzindo. Gravo 
(tanto para mim como para 
outros) e é o caminho que 
muitos têm feito. No meu ca-
so até virei apresentador de 
um programa de televisão. 

Mas não é fácil porque as ar-
tes neste momento estão 
canceladas.

O Nuno tinha um álbum 
novo para sair que, entre-
tanto está pronto mas em 
espera para ser apresenta-
do ao público. E “À Espera” 
até é o nome do single.

E está à espera. Já foi gra-
vado em estúdio, falta ape-
nas a edição de alguns te-
mas. Mas já tenho outro 
disco pronto que só aguarda 
autorizações da Sociedade 
Portuguesa de Autores por-
que tem algumas versões. 
Este trabalho vai ter o nome 
de bed sessions (n.d.r. ses-
sões na cama) pois é uma 
coletânea de músicas que 
fui tocando na pandemia 
sentado na minha cama, 

com a guitarra, em direto 
para o Facebook. Se correr 
bem, este até 25 de Abril se-
rá lançado quer nas plata-
formas digitais quer em su-
porte físico.

Quanto ao outro álbum 
esse será um regresso às ori-
gens? Ao rock?

Na verdade, e apesar de 
ser conhecido por roqueiro, 
nunca fiz um disco Rock! Este 
sim, será totalmente Rock, 
apesar de saber que não está 
na moda, mas também se 
nunca fiz um até agora, com 
quase 44 anos, quando o irei 
fazer?!

Tem esperança no futuro 
pós-pandemia ou a Cultura 
n u n c a  m a i s  s e r á  c o m o 
dantes?

Quem faz Cultura tem que 
abrir os olhos para quando 
isto passar não sermos todos 
usados mais uma vez.  Mais 
do que nunca, nestes tempos 
de isolamento e aborreci-
mento por não se ter o que se 
fazer, é que as pessoas de-
viam dar mais valor à cultura. 
Penso que a vida voltando ao 
normal, será natural que a 
cultura também o faça, no en-
tanto será inevitável que mui-
ta gente não resistirá.

Como seria um mundo 
sem cultura?

Seria um mundo muito 
mais triste, vazio e com ainda 
menos compreensão entre as 
pessoas.

Todas as pessoas o asso-
ciam ao programa “Ídolos”, 
até porque foi o primeiro 
vencedor.  Fazendo uma re-
trospetiva da carreira, che-
gou onde queria?

Não! Nem estou perto 
ainda. Ainda tenho muita coi-
sa para fazer e ainda vou an-
dar algum tempo a incomo-
dar muita gente! Obviamen-
te que o “Ídolos” me abriu as 
portas para trabalhar a nível 
nacional e ser reconhecido. 
Não me posso queixar muito 
porque até hoje, de todos os 
vencedores do programa, só 
eu e o Diogo Piçarra, temos 
trabalhado sempre e feito al-
gum sucesso. No meu tempo 
não havia as redes sociais  ou 
o  Youtube, nem a internet era 
como hoje a conhecemos. 
Mas, mal ou bem, no topo ou 
cá em baixo (e na música é 
mesmo assim, pois tanto es-
tamos em cima como em bai-
xo) tenho sempre trabalhado. 
Só parei agora por causa da 
pandemia.

Até um regresso ao Rock 
in Rio veio impedir…

Sim. Mas como costumo 
dizer eu já estou na fase do 
estar sentado e ver o que se 
passa. Para já não vou opinar 
sobre nada, até porque há 
gente que depois não enten-
de o contexto. Para mim, esta 
pandemia é como um espetá-
culo que estou assistir no sofá 
à espera que passe e que o 
desfecho seja o melhor para 
todos.

“SEM PÚBLICO
NÃO SOMOS NADA”

Faz no próximo dia 8 precisamente um ano que o País 

“fechou”. Um ano de pandemia e com o Mundo em sus-

penso. A Cultura tem sido, sem sombra de dúvidas, um 

dos sectores mais afetados. Sem concertos, quem vive 

do mundo do espetáculo, vê as receitas paradas e o mo-

do de subsistência fica difícil de gerir. 

Contudo, quando há um ano Portugal parou, a música, e 

a cultura no geral, viram nas redes sociais uma forma de 

manter a sanidade mental de todos, proporcionando 

espetáculos gratuitos online, mas doze meses depois, 

na opinião de Nuno Norte, estas transmissões já não 

fazem sentido. Inclusivamente, o cantor vai mais longe 

e diz que, infelizmente, o que poderia ser um novo modo 

de gerar receita, não o é, porque as pessoas não estão 

dispostas a pagar bilhete por um espetáculo online.

A polémica verba que o Ministério da Cultura destinou 

a quem vive dos espetáculos é outro ponto referido por 

Nuno Norte:

"Nós sem público não conseguimos fazer nada. Também 

sei que nesta fase há muita gente que não tem um euro, 

mas também existem pessoas que podem e que são as 

primeiras a dizer que ajudam e depois não o fazem. Este 

conceito é um pouco estranho. As pessoas querem ter 

acesso aos espetáculos mas não querem pagar por eles. 

Basicamente era como ir ao Super Bock Arena e não pa-

gar bilhete.  É um pouco como a verba que o Ministério 

da Cultura ia atribuir e veio a ver-se que, afinal, em Por-

tugal só existiam 26 artistas, ou seja, o que vejo é que 

abrem salas só para alguns e, mesmo esses, são sempre 

os mesmos nomes."
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SAÚDE

Apesar do confina-
mento, a delegação da 
Cruz Vermelha de So-
breira continua com as 
equipas móveis a realizar 
testes à Covid-19 na co-
munidade escolar. Des-
de o início do ano que es-
ta delegação em articu-
lação com a coordenação 
nacional da Cruz Verme-
lha e as autoridades de 

saúde têm vindo a desen-
volver este trabalho de 
forma a quebrar novas 
cadeias de transmissão 
na comunidade escolar. 
Atualmente a resposta 
está a ser dada nas esco-
las de acolhimento, de 
forma a dar garantia de 
segurança a quem está a 
trabalhar nestes estabe-
lecimentos de ensino.

Cruz Vermelha 
de Sobreira continua 
com testes covid

O 
serviço de Uro-
logia do Centro 
Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (CHTS) in-
tervencionou nos últimos 8 
anos cerca de 300 pacien-
tes através de uma técnica  
menos invasiva que a lapa-
roscopia tradicional, a re-
troperitoneoscopia, uma 
intervenção através de uma 
abordagem direta do rim, 
pela região lombar, usando 
três ou quatro orif ícios 
muito pequenos. 

“Comparada com a cirur-
gia laparoscópica tradicio-
nal, esta é uma técnica cirúr-
gica menos invasiva, pois 
evita usar a cavidade abdo-
minal. Esta técnica tem per-
mitido uma melhor recupe-
ração pós-operatória do 
doente, com menos dor e 
reduzindo o tempo de inter-
namento e, segundo revelou 
o  C H T S ,  m u i t o s  d e s t e s 
doentes, operados por tu-
mores ou por outras doen-
ças renais graves, tiveram 
alta no dia seguinte ou dois 
dias após a cirurgia.

Segundo Joaquim Lindo-
ro, director do Serviço de 
Urologia esta “é uma cirurgia 
mais difícil do que a cirurgia 
laparoscópica tradicional, 
pois a área de trabalho é mais 
reduzida. Não sendo, por is-

so, uma cirurgia banal, é uma 
técnica com uma curva de 
aprendizagem longa que exi-
ge a realização de vários cur-
sos de preparação em Es-
trasburgo e Bordéus”.

Refira-se que o Serviço 
de Urologia, no Hospital Pa-
dre Américo, deu mais um 
passo na diferenciação des-

ta técnica muito pouco usa-
da em Portugal. Na semana 
que passou conforme reve-
lou fonte hospitalar, “foi 
realizada pela segunda vez, 
com êxito, a remoção de um 
tumor da glândula suprarre-
nal, órgão abdominal de lo-
calização muito profunda 
entre o rim e o fígado. Não 

houve necessidade de atra-
vessar a cavidade abdomi-
nal, tendo a cirurgia durado 
pouco mais de duas horas. 
Este êxito é o resultado da 
eficiência de uma equipa ci-
rúrgica orientada pelo uro-
logista Fernando Vila, um 
grupo de enfermagem lide-
rado pela enfermeira Cristi-

na Ferreira e de uma equipa 
anestésica orientada por 
S u s a n a  D o m i n g o s , 
anestesiologista”.

Para o presidente do Con-
selho de Administração do 
CHTS, Carlos Alberto, “este 
é mais um exemplo de como, 
apesar da pandemia, se man-
tém sempre presente a ne-
cessidade de tratar os outros 
doentes”, acrescentando 
que “nesta retoma do trata-
mento aos doentes não co-
vid, queremos tentar ainda 
melhorar os indicadores já 
alcançados em 2020, em 
que, apesar de todos os cons-
trangimentos, baixamos as 
listas de espera de Consulta 
e Cirurgia de todas as espe-
cialidades (exceto algumas 
cirurgias de ortopedia) para 
menos de 9 meses”.

Cirurgia renal no CHTS com  menos dor  
e menor tempo de internamento
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M
arço de 2020 é 
u m  m ê s  q u e 
n i n g u é m  e s -

quecerá e que, na História, 
marcará para sempre um 
Mundo antes e depois da on-
da onda COVID-19.

É inevitável pensar que o 
Mundo jamais será igual e 
não falamos só das ques-
tões pessoais e das rela-
ções intra e interpessoais. 
A economia e o trabalho 
serão necessariamente di-
ferente. Teletrabalho, lay-
-off, crash, serão palavras 
novas que irão ficar no di-
cionário por muito tempo 
criando, inclusive, uma rea-
lidade e adaptação diferen-
te em todos e cada um de 
nós.

A Pandemia e o confina-
mento vieram abalar de 
forma indelével o nosso 
mundo e a nossa economia. 
O desemprego, a desacele-
ração do crescimento eco-
nómico são realidades que 
nos acompanham há um 
ano e que afetam todos e 
cada um de nós.

Debrucemo-nos sobre a 
economia e sobre o tecido 
empresarial e comercial do 

concelho de Paredes.  Como 
está a realidade da nossa 
economia? Como é a vida dos 
nossos empresários e co-

merciantes?  Como é a vida 
dos trabalhadores? Como é 
que se adaptam a novas rea-
lidades? Como é que todos 

iremos encarar o pós-Covid? 
Como nos readaptamos a 
novos desafios e novas for-
mas de levar os negócios e as 

nossas vidas? Nesta nova 
realidade, as empresas e os 
trabalhadores, a sociedade 
em geral, tiveram que se 

adaptar e reinventar. A crise 
é real com o desemprego e a 
contração económica a au-
mentar em substancialmen-
te e o Covid marcará, sem 
dúvida, uma nova era na vida 
de todos. O pós-pandemia 
trará desafios a que teremos 
de dar respostas. 

Com a vacinação em mar-
cha a uma escala mundial, 
esperamos que a tão propa-
lada imunidade de grupo 
possa relançar a vida de to-
dos, mas, para já, iremos ana-
lisar como o Covid afetou o 
tecido empresarial do con-
celho de Paredes, tendo em 
conta que o comércio local 
sentiu um maior impacto que 
a indústria, sendo no sector 
da restauração onde se veri-
ficaram os números mais 
dramáticos desta crise.

O futuro passará, certa-
mente, por adaptação a no-
vas tecnologias que foi, tal-
vez, o grande segredo para 
as empresas que consegui-
ram contornar os confina-
m e n t o s  e  a  r e t r a ç ã o 
económica. 

Mas o certo é que o Mun-
do será diferente, e na eco-
nomia, essa diferença mar-
cará as novas gerações e a 
capacidade de readaptação 
e reinvenção. 

Um ano de pandemia, um ano de sufoco!

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida em decla-
rações ao jornal O Progres-
so de Paredes revelou que 
“a crise tem afetado de for-
ma diferente os vários se-
tores de atividade em Pare-
des. Aquele que menos sen-
tiu os efeitos da pandemia 
foi o setor da construção 
civil. Este setor pelo facto 
de o trabalho ser muitas ve-
zes efetuado ao ar livre, não 
esteve tão sujeito ao confi-
namento. O setor da indús-
tria do mobiliário já sofreu 
mais o efeito da pandemia. 
Em 2020 as empresas tive-
ram mesmo que fechar, e 
algumas ainda agora têm 
f u n c i o n á r i o s  e m  l ayo f f. 

Aquelas que mais sofreram 
foram as indústrias que for-
necem mobiliário para ho-
téis e restaurantes. O sec-
tor da restauração, turismo 
e o comércio local foi, sem 
dúvida, o que mais sofreu 
com a pandemia, uma vez 
que o confinamento ditou o 
fecho destes estabeleci-
mentos e muitos condicio-
namentos em termos de 
h o r á r i o s  e  r e g r a s  d e 
funcionamento”.

Segundo o autarca, “o re-
sultado tem sido o aumento 
geral do desemprego e o 
aumento dos pedidos de 
apoio social e a autarquia 
tem feito o possível por ate-
nuar algumas das dificulda-
des com apoios mais de ca-

riz local, já que os apoios às 
empresas têm um carácter 
mais nacional. As morató-
rias nos bancos, os apoios 
ao layoff, os fundos perdi-
dos para apoio ao relança-
mento da economia, são 

medidas de cariz governa-
mental e não municipal. De 
qualquer forma, nós fomos 
sempre dando os apoios 
que estavam ao nosso al-
cance e que dependiam da 
autarquia. Isentamos as mi-

cro e pequenas empresas 
de Derrama, e devolvemos 
aos negócios que tiveram 
de fechar a tarifa fixa da 
água, do saneamento e da 
recolha do lixo. E isentamos 
os feirantes de Paredes do 
pagamento do terrado, pa-
ra além de outros apoios 
como isenção das taxas de 
publicidade e de esplana-
das para esses mesmos ne-
gócios que tiveram de en-
cerrar portas”.

Para o presidente da edi-
lidade paredense o futuro é 
encarado com optimismo, 
dando o exemplo da resi-
liência dos empresários do 
concelho. Os empresários 
de Paredes são empreen-
dedores que não se deixam 

abater facilmente perante 
as adversidades, e desde o 
primeiro momento que co-
meçaram a adaptar-se aos 
condicionalismos impostos 
pela pandemia. Começa-
ram a apostar no comércio 
online, os restaurantes a 
fazer take-away, etc. 

A indústria de mobiliário 
continua cada vez mais a 
apostar na qualidade, com 
mobiliário com um valor 
a c r e s c e n t a d o  c a d a  ve z 
maior, mais diferenciado e 
como tal, estou convicto 
que com a retoma que to-
dos ansiamos a nível mun-
dial, a indústria de mobiliá-
rio de Paredes vai de novo 
impor-se e continuar a ser 
líder”. NMS

ALEXANDRE ALMEIDA:

“Apoiamos o que é da nossa responsabilidade”

Nuno M. Silva  | texto
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Luís Barbosa, presidente 
da Associação das Empresas 
de Paredes (ASEP), falou com 
o jornal O Progresso de Pare-
des sobre o papel que esta 
entidade tem tido junto dos 
empresários e comerciantes 
do concelho, revelando ainda 
que no futuro as novas tecno-
logias serão um fator deter-
minante. O presidente da 
ASEP disse ainda que o co-
mércio local foi mais afetado 
do que a indústria que, graças 
ao mercado global da inter-
net, conseguiu contornar as 
dificuldades.

Segundo Luís Barbosa, um 
ano depois do início da pande-
mia “tem-se notado cada vez 
mais o impacto económico 
nas empresas e comércio em 
geral. No primeiro confina-
mento foi mais suave mas, 
hoje em dia, sobretudo a nível 
do comércio nota-se mais”. 

O líder da ASEP refere 
igualmente que “as indústrias 
parece que passaram um pou-
co ao lado, mas claro que vão 
sentir os efeitos colaterais. 
Do que vamos ouvindo e tam-
bém da minha experiência 
como industrial, vamos con-
seguindo passar ao lado da 

crise” . Para Luís Barbosa as 
indústrias estavam mais pre-
paradas a nível digital e, por 
essa razão, “conseguiram ir 
vendendo os produtos. O fac-
to de estarem mais prepara-
dos a nível digital, de marke-
ting e das vendas online, foi 
permitindo que conseguis-
sem ir escoando os produtos. 
Quanto ao comércio local, 
pelo que nos apercebemos 
junto dos nossos associados, 
o impacto foi grande, pois sem 
pessoas na rua não há visitas 
às lojas e com isso não há ven-
das”, concluiu.

As ajudas do Estado irão 
chegar, mas demoram e Luís 
Barbosa teme que essa es-
pera vá levar ao desapareci-
mento de alguns negócios, 
no entanto a ASEP tem ten-
tado criar “alguns mecanis-
mos para ajudar os nossos 
associados. Alguns até po-
derão ter sucesso com a par-
ceria que temos com a Câ-
mara Municipal, relativa-
mente ao comércio de rua. É 
totalmente gratuito e po-
dem criar a sua plataforma 
digital. Criámos essa plata-
forma com a autarquia para 
que os comerciantes pos-

sam divulgar os seus produ-
tos e, dessa forma, chega-
rem de forma digital a casa 
dos seus clientes. Aliás, hoje 
em dia esta é mesmo a única 
forma que muitos consegui-
r e m  e s c o a r  o s  s e u s 
produtos.”

O futuro será diferente, e 
estará o tecido empresarial 
de Paredes preparado para 
essas diferenças? A resposta 
de Luís Barbosa é lacónica: 

“Tudo o que acontece nu-
ma economia é um fator de 
adaptação. Vamo-nos adap-

tando a cada adversidade que 
nos aparece. Nunca  mais será 
igual e alguns hábitos irão per-
manecer, mas todos estamos 
mais conscientes que algo do 
género poderá acontecer no 
futuro, mas a nível das indús-
trias e comércio, vamos ter 
que pensar seriamente que o 
marketing digital e a venda on-
line serão uma realidade e te-
remos que nos adaptar e mo-
dernizar a esse nível”.

Entretanto, a ASEP tem a 
decorrer um curso de marke-
ting digital e o projeto “Capa-
citar e Qualificar”, com verbas 
de 50 por cento a fundo perdi-
do, onde “a grande aposta das 
empresas são a qualidade 
(certificação), mas também a 
criação e manutenção das 
suas redes sociais. Os canais 
de marketing e venda online 
dispararam. E esta oferta será 
o caminho”, revelou Luís 
Barbosa.

Na realidade do concelho 
de Paredes, o presidente da 
ASEP destaca ainda o facto do 
comércio ter sentido bem 
m a i s  a  c r i s e  d o  q u e  a 
indústria: 

“Na indústria não houve, 
se calhar, um grande impacto 

porque as pessoas consumi-
ram, através dos canais digi-
tais. Muitas indústrias passa-
ram ao lado da crise porque, 
felizmente, tinham esses 
meios já desenvolvidos e, em 
alguns casos, até consegui-
ram aumentar as vendas. O 
comércio local está muito 
mal, muito afetado porque, se 
calhar, não estavam tão pre-
parados a este nível e nunca 
imaginaram uma situação co-
mo a que vivemos”.

A terminar, Luís Barbosa 
revelou que no primeiro con-
finamento a ASEP realizou 
um inquérito junto das fre-
guesias para tentar perceber 
a realidade dos números, e, 
nessa altura, o setor mais afe-
tado em Paredes foi a restau-
ração. No final deste novo 
confinamento irá ser repetido 
o inquérito para se atestar os 
números desta crise.

Refira-se que a ASEP 
festeja o seu 5º aniversário 
e na próxima edição do jor-
nal O Progresso de Paredes 
iremos dar destaque a essa 
data festiva e ao papel que a 
ASEP tem desenvolvido 
junto do tecido empresarial 
do Concelho. NMS

LUÍS BARBOSA (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PAREDES):

“Comércio local foi o que mais sofreu”

A Associação Portugue-
sa das Indústrias de Mobi-
liário e Afins (APIMA) reve-
lou que existiram quebras 
na ordem dos 14 por cento 
no ano de 2020 e sendo Pa-
redes um concelho que tem 
na indústria do mobiliário 
grande parte do seu tecido 
económico, também os em-
presários paredenses e, ao 
fim e ao cabo os Pareden-
ses, sofreram com os efei-
tos nefastos do Covid.

Gualter Morgado, Dire-
tor Executivo da APIMA em 
declarações ao jornal O 
Progresso de Paredes reve-
lou os números da crise e 
como a associação tem es-
tado ao lado dos seus asso-
ciados, começando por re-
ferir que “o volume de ex-

portações do cluster do 
mobiliário e afins registou, 
no ano de 2020, uma que-
bra de 14%, face a 2019. 
Comparativamente com 
outros setores industriais, 
como o calçado e vestuário, 
o mobiliário e afins regista 
um comportamento mais 
positivo. Houve, contudo, 
resultados diferentes den-
tro das empresas do setor. 
R e g i s t a m o s  c o m  m u i t o 
agrado o facto de várias 
empresas terem consegui-
do manter e mesmo crescer 
durante o último ano, fruto 
de um trabalho extraordi-
nário de adaptação às no-
vas circunstâncias geradas 
pelo mercado,  com uma 
maior digitalização dos ser-
viços e apoio aos clientes e 

um investimento claro no 
e-commerce”.

Segundo o Diretor Geral 
da APIMA, “as empresas ti-
veram de se reajustar rapi-
damente, com a implemen-
tação de medidas de segu-
rança internas, adaptação ao 
teletrabalho de algumas 
funções da empresa, altera-
ção da estratégia promocio-
nal para a via digital, assim 
como todo um conjunto de 
fatores que obrigaram a 
grandes mudanças, como a 
redução da mobilidade na-
cional e internacional e a re-
dução da oferta nas linhas de 
transporte (menos carga 
marítima e aérea). As ajudas 
de Estado, apesar de não 
corresponderem ao idealiza-
do, ajudaram a manter a 

maior parte das empresas 
em funcionamento durante 
este período.”

Para Gualter Morgado, “a 
APIMA tem acompanhado 
as empresas, o governo cen-
tral e as agências governa-
mentais (AICEP e IAPMEI), 
no sentido de adequar as 
medidas, identificar e de-

nunciar as falhas para a sua 
rápida correção, auxiliando 
ainda no acesso aos diversos 
programas. A APIMA dispõe 
também de um projeto con-
junto de internacionaliza-
ção, através do qual o inves-
timento não realizado nas 
feiras internacionais cance-
ladas está a ser direcionado 
para o apoio às empresas na 
adesão às principais plata-
formas digitais internacio-
nais (promoção, comunica-
ção, e-commerce), na criação 
de stands virtuais (conceção, 
foto 360º, vídeo, promoção 
digital, redes sociais), even-
tos de encontro de negócios 
internacionais entre empre-
sas portuguesase importa-
dores, lojistas, distribuido-
res, em mercados seleciona-

dos. Neste período, temos 
organizado webinares com 
periodicidade quinzenal, fo-
cados em temas da atualida-
de, sendo os próximos sobre 
o Plano de Recuperação e 
Resiliência para apresentar-
mos as nossas prioridades de 
investimento para o país, 
sendo o seguinte sobre a 
proteção de marcas e paten-
tes. A APIMA desenvolveu e 
vai lançar nos próximos dias 
o Guia da Sustentabilidade 
Ambiental e Economia Cir-
cular, para apoiar as empre-
sas na sua estratégia de mé-
dio e longo prazo, tendo em 
conta esta importante temá-
tica onde o setor já tem im-
plementadas muitas práticas 
exemplares e que merecem o 
devido destaque.” NMS

GUALTER MORGADO (DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MOBILIÁRIO E AFINS):

“As empresas tiveram que se reajustar”
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Vitor Poças, Presidente 
da AIMMP – Associação 
das Industrias de Madeira e 
Mobiliário, em declarações 
ao jornal O Progresso de 
Paredes, revelou que os 
empresários do setor en-
contrarão sempre apoio e 
esta crise será ultrapassada 
com a resiliência de todos. 
A AIMMP tem, segundo Ví-
tor Poças, acompanhado e 
tentado dar as respostas 
necessárias para que as em-
presas associadas consi-
gam encontrar mecanismos 
de resposta e apoio à atual 
situação económica.

O presidente da AIMMP 
tem acompanhado a “evolu-
ção da situação com muita 
apreensão, mas também 
com otimismo pela confian-
ça que tem nos empresários 
do setor, nomeadamente 
pela capacidade que siste-
maticamente o nosso teci-
do empresarial tem de res-
ponder positivamente às 
crises económicas. Trata-se 
de uma crise sem preceden-
tes com dimensão transver-
sal internacional, onde ne-
nhum mercado regional foi 
poupado. Por essa razão, o 
momento é muito delicado 
para as empresas, designa-
damente para os subseto-
res do mobiliário, colchoa-

ria e iluminação que sofre-
r a m ,  d e  f o r m a  m a i s 
impactante, a retração eco-
nómica e do consumo, bem 
como da concorrência in-
ternacional de países mais 
avançados no comércio 
online.”

Para Vítor Poças, “o ano 
de 2020 foi muito difícil. 
Para além do golpe duro, 
imediato e imprevisível, a 
pandemia veio trazer difi-
culdades, incertezas e ne-
cessidades de improviso 
nunca antes vistos nesta 
geração. Conviver com a 
doença e com a morte den-
tro de casa ou na casa do 
vizinho é, no mínimo, des-
confortável e desencoraja-
dor, provocando momentos 

de reflexão, medo e incer-
teza. Vítor Poças refere 
ainda que  “os impactos fo-
ram diferentes entre as di-
versas empresas, desde a 
floresta, produção de ma-
téria-prima, a primeira, se-
gunda e terceira transfor-
mações ou nas empresas 
que produzem e vendem 
mobiliário para exportação 
onde o design e a marca são 
d e s a f i o s  i m p o r t a n t e s . 
Acreditamos, por isso, que 
esta crise vai ser um impor-
tante momento de mudan-
ça. Haverá um antes e um 
depois da pandemia".

O líder da AIMMP subi-
nha: " Os negócios online 
começam a ser uma realida-
de, a comunicação começa 

a ganhar novos contornos e 
as empresas começam a va-
lorizar novas áreas da ges-
tão que não exclusivamen-
te o foco na produção como 
ainda acontece em muitas 
empresas do setor. Muitas 
empresas já perceberam as 
vantagens e estão a apostar 
forte no marketing digital e 
nas vendas online. Muitas 
das marcas já têm uma pre-
sença internacional esta-
belecida e estão a reforçar 
a sua capacitação neste 
processo de transição em 
curso. Esta crise pandémica 
trouxe consigo uma acele-
ração do processo de tran-
sição digital que já vinha a 
acontecer e que nos irá 
conduzir a uma mudança de 
paradigma na organização 
económica. Diria que são 
vários os desafios num mo-
mento só.”

Relativamente a medi-
das de apoio, “a AIMMP tem 
estado a acompanhar os 
seus Associados e o setor 
em várias frentes. Estamos 
a preparar a participação na 
woodshow, uma feira de 
madeira e tecnologia no Du-
bai. Tem sido também im-
portante o suporte aos As-
sociados no aproveitamen-
to dos projetos de apoio 
lançados pelo governo". NMS

VÍTOR POÇAS (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E MOBILIÁRIO):

“A pandemia veio trazer  
dificuldades, incertezas e 
necessidades de improviso nunca 
antes vistos nesta geração.”

A Transmobiliário em 
Vilela e a SetGo em Rebor-
dosa são duas empresas li-
gadas ao ramo dos trans-
portes e também elas se ti-
veram de adaptar a estes 
n o v o s  t e m p o s  e 
realidades.

Joel Dias da Transmobi-
liário referiu ao jornal O 
Progresso de Paredes que 
esta empresa “faz entregas 
no território nacional com 
e sem montagem e em 
tempos de confinamento, 
estamos a trabalhar nor-
malmente, apesar de os 
nossos clientes estarem a 
sentir dificuldades”, no en-
tanto, Joel Dias deixa um 
apelo: 

“É preciso promover 
muito  mais o nosso conce-
lho que está muito bem 
visto com a qualidade dos 
nossos produtos mas em 
termos de marketing so-
mos fraquinhos, pois a ní-
vel nacional só se ouve fa-
lar de Capital do Móvel.”

Já a empresa SetGo, se-
gundo o seu responsável, 
Salvador Alves, referiu que 
“em Março do ano passa-
do, após declaração de es-
tado de emergência, insta-
lou-se o medo e a incerteza 
quanto ao futuro e foi im-
perativo reestruturar a 
empresa, de forma a ga-
rantir a segurança dos nos-
sos colaboradores e os 
seus postos de trabalho”, 
acrescentando que   “exis-
tiram quebras no volume 
de negócios mas, segundo 
o próprio a SetGo adap-
tou-se à nova realidade, 
pois sendo “uma empresa 
de transportes dedicada à 
exportação de mobiliário, 
sector predominante no 
concelho de Paredes, tam-
bém nós sentimos uma re-
dução no volume de negó-
cios, na ordem dos 75%. 

Era impossível suportar os 
custos fixos com esta reali-
dade e equacionou-se o 
lay-off, mas fomos sempre 
protelando essa opção 
porque acreditávamos que 
seria mais uma semana e 
ficaria tudo resolvido. Não 
sabíamos que caminho es-
távamos a percorrer e se 
seria o correto, apenas tí-
nhamos uma certeza, não 
podíamos parar e era ne-
cessário readaptarmos à 
nova realidade”, sendo que 
a pandemia acabou por in-
centivar a procura de no-
vas oportunidades confor-
m e  s u b l i n h a  S a l v a d o r 
Alves: 

“ D e  f o r m a  a  t e n t a r 
equilibrar a balança co-
mercial, a empresa decidiu 
utilizar os recursos pró-
prios para investir. Tam-
bém diversificar os servi-
ços para novas áreas ou 
setores, permitindo au-
mentar o leque de clientes. 
Foi uma aposta que deu 
frutos num curto espaço 
de tempo. O ano 2020 foi 
um ano difícil, mas mesmo 
com quebras conseguimos 
crescer, embora com me-
nor ritmo”.

Quando ao futuro, o 
CEO da SetGo refere que 
“o período pós-COVID, se-
rá na mesma preocupante 
devido à quebra económi-
ca que se irá sentir, quer a 
nível nacional quer mun-
dial, serão tempos de no-
vos desafios. Da nossa par-
te, é expetável a continui-
d a d e  d o  c r e s c i m e n t o 
sentido, face aos investi-
mentos efetuados pela 
empresa. As crises econó-
micas são motores para 
novas oportunidades, 
acreditamos que esta fase 
foi ultrapassada e criamos 
uma nova posição no mer-
cado”. NMS

Promoção de Paredes  
na reinvenção 
pós-Covid

José Monteiro, comer-
ciante da área da restaura-
ção, um dos setores mais afe-
tados pela Pandemia mostra 
esperança no futuro apesar 
de ter tido perdas de fatura-
ção na ordem dos 70 por cen-
to. O Arte Café bem no cora-
ção da cidade de Paredes es-
tá de portas fechadas e 
segundo José Monteiro, 

“ninguém podia prever que 
tal mal pudesse vir ao mundo. 
Depois da Troika, que nos 
obrigou a um aperto de cinto, 
agora enfrentamos este ví-
rus. Para mim, empresário da 
restauração, 2020 foi um ano 
para esquecer, com quebra 
na faturação na ordem dos 
70%, e sempre com as mes-
mas despesas (água, luz, ren-

das, telecomunicações, etc) e 
o início de 2021, também es-
tá a ser desastroso e ainda 
sem perspetivas de saber 
quando termina o confina-
mento”.  Apesar da adversi-
dade, José Monteiro afirma 
que “não irei baixar os bra-
ços. Estou confiante que o 
pior já terá passado, mas in-
felizmente haverá muitas 

portas que fecharam e já não 
vão reabrir. Tenho a certeza 
que depois da tempestade 
virá a bonança, pois toda a 
gente está desejosa de ir co-
mer a um restaurante, ir a um 
café, viajar e principalmente 
conviver, viver a Vida”. NMS

JOSÉ MONTEIRO (ARTE CAFÉ)

“Não baixo os braços”
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Nas imediações da zona 
industrial de Baltar-Parada 
existe uma lixeira de grandes 

dimensões, em que os  mate-
riais provenientes das mais 
diversas obras de constru-
ção civil, são depositados a 
céu aberto. 

Existe amianto, bem co-
mo outros materiais tóxicos 
que são depositados em 
quantidades industriais e na 

completa impunidade. A es-
trada que foi aberta entre a 
Zona Industrial e a Zona Es-
colar de Baltar, é usada para 
depositar na floresta todo o 
tipo de resíduos. Os resíduos 
industriais estão espalhados 
por vários pontos, pois não 
existe qualquer tipo de vigi-

lância.  A floresta de Baltar 
está a ser constantemente 
afetada por indivíduos sem 
qualquer tipo de respeito pe-

lo meio ambiente e por todos 
aqueles que gostam, respei-
tam e vivem em harmonia 
com o ambiente. Os infrato-

res devem ser denunciados, 
a vigilância deverá ser au-
mentada e as penas têm que 
ser devidamente aplicadas.

    BALTAR

Lixeira de grandes 
dimensões 
na Zona Industrial 
de Baltar- Parada   

FAUSTINO 
 SOUSA

Arménio Sousa é um bal-
tarense que esteve muitos 
anos em França e que está a 
construir um projeto arroja-
do e inovador em Baltar. Re-
solveu comprar 14 pequenas 
casas ( pré-construídas ) pa-
ra as colocar na sua herdade 
com uma bela vista para a 
Serra do Muro. As casas têm 

todas as condições, tais co-
mo ar condicionado, inter-
net,  e todos os restantes as-
p e t o s  e s s e n c i a i s  a o 
conforto. 

O objetivo é alugar as ca-
sas a seniores que preten-
dam usufruir de um estilo de 
vida em comunhão com a 
natureza. O aluguer de cada 

casa custará 200 euros por 
mês. Existirá um centro de 
enfermagem que estará ao 
serviço da pequena comuni-
dade. Arménio Sousa espera 
uma forte adesão e está a 
criar todas as condições físi-
cas para que o projeto seja 
uma realidade  num espaço 
de tempo muito breve.

A Associação Cultural 
e Musical de Baltar está a 
recrutar um novo maes-
tro para dirigir a banda. As 
candidaturas deverão ser 
apresentadas até ao pró-
ximo dia 30 de Março de 
2021. Podem ser envia-
das para o email bandade-
baltar@gmail.com. Os 
contactos telefónicos da 
Banda são os seguintes: 
913864803; 935748512; 

917992210. A Associa-
ção Cultural e Musical de 
Baltar foi fundada em 
1860 por habitantes da 
freguesia. A Banda de Bal-
tar é  constituída por cer-
ca de 60 elementos  que 
foram dirigidos pelo 
maestro Benjamim Vieira 
até ao presente. Atual-
mente, a Associação Cul-
tural e Musical de Baltar é 
dirigida por Arménio de 

Sousa que substituiu no 
cargo Delfim Amadeu San-
tos. Arménio Sousa e os 
seu pares prescindiram 
dos serviços do maestro 
que reside em Cinfães. En-
tendem que a banda ne-
cessita de caminhar numa 
outra direção, e nesse sen-
tido resolveram contratar 
um novo diretor musical. 
As candidaturas estão 
abertas.

Baltarense cria projeto inovador  
para seniores

Banda de Baltar  
procura novo maestro

Nos anos setenta, os bal-
tarenses sonhavam com no-
vas e condignas instalações 
para os seus Bombeiros . 
Não se afigurava tarefa nada 
fácil conseguir tais objecti-
vos.  Mas se é certo que a “Fé 
move montanhas” a do Co-
mandante Carlos Alfredo 
Pereira dos Santos era ina-
balável, pois sabia que podia 
contar com a solidariedade 
da direcção e com o incondi-
cional apoio  da generosa 
população de Baltar e das 
freguesias que a corporação 

servia.  Estavam reunidas as 
condições básicas para se 
avançar para a construção 
do novo quartel.  Existia um 
local,  que era visto como o 
ideal para implantar o quar-
tel com que  todos sonhavam 
no Outeiro da Devesa. Situa-
do no centro da freguesia, de 
fácil acesso à estrada e com 
espaço para lá instalar tudo 
que aos bombeiros respeita-
va com a dignidade e a efi-
ciência que mereciam. A ta-
refa  não era fácil, pois o ter-
reno era propriedade de 

muitas pessoas e as negocia-
ções para a sua aquisição 
tornavam-se difíceis O Co-
mandante Carlos Alfredo 
chamou ao lado Neca Cruz e 
disse-lhe: 

“Se você ceder o seu ter-
reno eu faço o quartel novo 
naquele sítio e posso anun-
ciá-lo ...assumo esse com-
promisso perante toda a 
gente!” 

“- Já me tramou Coman-
dante... mas pronto...se for 
para o fazer ali eu ofereço... “, 
respondeu Neca Cruz. 

VOCÊ SABIA QUE…

O quartel do "Outeiro da Devesa"
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Numa das entradas do par-
que do Rio Ferreira em Rebor-
dosa, não se pode deixar de 
reparar na quantidade de água 
suja, com espuma verde, que é 
lançada através de umas tuba-
gens lá existentes. Apesar de 
vivermos tempos de pande-
mia e com o respetivo confina-
mento, muitas são as pessoas 
que por lá passam a dar o pas-
seio higiénico e reparam nos 
esgotos que saem para o tubo.  
A população já alertou patra 
este problema e o mesmo já foi 
reportado às entidades com-
petentes, sendo que está sina-
lizado há pelo menos dois anos 
tendo sido já denunciada a si-
tuação à Be Water.  Até agora 
nada foi feito. A população de 
Rebordosa espera que seja en-
contrada uma solução definiti-
va, porque há dias em que o 
cheiro é intenso, assim como 
provoca a  contaminação das 
águas do ribeiro que atravessa 
o Parque do Rio Ferreira em 
Rebordosa.

Conduta dos esgotos corre a céu aberto Junta de 
Freguesia 
atualiza 
dados para 
a vacinação

A Junta de Freguesia 
de Rebordosa está a aju-
dar os munícipes para 
atualizarem os seus da-
dos com vista à vacina-
ção contra a Covid-19. A 
autarquia lançou uma 
campanha de agenda-
mento, disponibilizando 
os contactos da Junta e o 
endereço de email. As 
pessoas podem ainda 
usar a aplicação do Mi-
nistério da Saúde e atua-
lizar diretamente. Foi 
também distribuído pelo 
correio um folheto para 
quem queira enviar uma 
mensagem com as infor-
mações do numero de 
utente e se quer ser vaci-
nado ou não.

D i a  2 6  d e  Fe v e r e i r o 
marca a história dos próxi-
mos anos da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Rebor-
dosa, com a tomada de pos-
se do novo 2º Comandante, 
Paulo Pereira. Em tempos 
de Pandemia a sessão de-
correu com a participação 
de toda a corporação via 
videoconferência. Na vida 
do novo 2º Comandante es-
te é, igualmente, um novo 
capítulo de uma história 
que começou em 1997.

Em declarações exclusi-
vas ao jornal O Progresso de 
Paredes o novo 2º Coman-
dante revelou ter recebido o 
convite “com alguma sur-
presa, apesar de ter a noção 

do trabalho, dedicação e 
projetos desenvolvidos que 
sempre mantive com o meu 
Corpo de Bombeiros, mas 
nunca com o intuito e objeti-
vo de alcançar um cargo de 
Comando, não estava nos 
meus objetivos”.

Pa u l o  Pe r e i ra ,  a g o ra 
com responsabilidades no 
comando dos Voluntários 
de Rebordosa, refere que a 
sua atuação “será sempre 
direcionada para a união 
entre o Corpo de Bombei-
ros, formação, segurança, 
manutenção e moderniza-
ção dos equipamentos pa-
ra que o Bombeiro tenha 
todas as condições para a 
prestação do socorro a po-
pulação. Continuarei a vin-
car a política desta Asso-
ciação e Corpo de Bombei-
ros, prestar o serviço de 
qualidade a toda a popula-
ção”, acrescentando que 
“este novo posto “repre-
senta uma enorme respon-

sabilidade, disponibilidade 
e dedicação, tenho como 

perspetiva cumprir todos 
os objetivos delineados na 

carta de missão por este 
Comando em compromis-

s o  c o m  o  C o r p o  d e 
Bombeiros”.

    REBORDOSA

Paulo Ferreira é o novo 2º comandante  
dos Bombeiros de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

PERFIL
Paulo Cristiano Bar-

b o s a  Fe r r e i r a ,  3 9 

anos, nascido e mora-

dor na freguesia de 

Rebordosa, ingressou 

nos Bombeiros em 

1997, em 2003 ascen-

deu à categoria de 

Bombeiro de 3ª, inte-

grou o Quadro de Co-

mando na função de 

Adjunto de Comando 

entre Junho de 2009  

e Fevereiro de 2016, 

tendo em seguida in-

tegrado o Quadro de 

Oficiais Bombeiros na 

categoria de Oficial 

B o m b e i r o  d e  1 ª 

supranumerário

Em Fevereiro de 2021 

foi nomeado para 2º 

c o m a n d a n t e  d o s 

B o m b e i r o s  d e 

Rebordosa.
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N
a expetativa dos milhões da CEE, 
o receio legitimo é que a bazuca 
d ê  u m  t i r o  n o s  p é s  d o s 

portugueses.
Para onde vai tanto dinheiro?
Que garantias temos, num pais dominado 
p e l a  c o r r u p ç ã o  q u e  v a i  s e r  b e m 
empregue?
O combate à corrupção exige vontade po-
lítica para criar instituições fiscais robus-
tas que promovam a integridade e a res-
ponsabilidade em todo o setor público.
Mas o que é bem certo é que não se inves-
tiu ainda nada em níveis elevados de 
transparência e escrutínio externo inde-
pendente.  Isso permitiria aos órgãos de 
auditoria e ao público em geral fazer uma 

fiscalização eficaz.  Por exemplo, a Colôm-
bia, a Costa Rica e o Paraguai estão a usar 
uma plataforma online que permite aos 
cidadãos monitorizar o progresso físico e 
financeiro de projetos de investimento. A 
Noruega desenvolveu um alto padrão de 
transparência na gestão dos seus recursos 
naturais. A liberdade de imprensa também 
reforça os benefícios da transparência fis-
cal.  As chances de sucesso são maiores 
quando os países elaboram reformas para 
combater a corrupção por todos os ângu-
los. Por exemplo, as reformas na adminis-
tração tributária produzirão um retorno 
maior se a legislação tributária for mais 
simples e reduzir o poder discricionário 
das autoridades. Para auxiliar os países, o 
FMI construiu diagnósticos abrangentes 
sobre a qualidade das instituições fiscais, 
como a gestão dos investimentos públicos 
, a administração das receitas e a transpa-
rência fiscal .
A contratação e a remuneração baseadas 
na transparência e no mérito reduzem as 
oportunidades de corrupção. Os dirigen-
tes de órgãos, ministérios e empresas pú-

A Bazuca e a corrupção

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

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.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Reflexão (III)

D
izíamos anteriormente em 
Reflexão (I) que: A União 
Europeia é considerada por 

muitos, incluindo os Governos que 
vamos tendo, como a fada madrinha 
do desenvolvimento económico do 
País. E como fada madrinha só repa-
ramos nos rebuçados (leia-se, fun-
dos comunitários) que por vezes 
nos fornece. Mas será esse o balan-
ço completo, desde a adesão à então 
CEE em 1986? 
Falemos da perda de soberania. O 
que é soberania? Soberania é defen-
der e promover a produção nacio-
nal. Soberania é poder decidir, pro-
gramar e executar sem qualquer 
forma de condicionamento politico 
ou económico investimentos públi-
cos que possam ter comparticipa-
ção de fundos comunitários. Sobe-
rania é poder controlar a liberaliza-
ç ã o  d a  c i r c u l a ç ã o  d e  c a p i t a i s . 
Soberania é poder decidir quais as 
empresas estratégicas nacionais, 
aquelas de contributo essencial e 
decisivo, que devem permanecer no 
sector público. 
Vendeu-se com trágicas conse-
quências a ideia de que as privatiza-
ções, iniciadas com Cavaco Silva, 
reforçavam os grupos económicos 
nacionais, estimulavam a economia, 
criariam emprego, baixariam os 
preços e aumentariam a qualidade 
dos serviços. Vendeu-se assim ale-
gremente (e criminosamente) a 
Quimigal, a Siderurgia Nacional, a 
Cimpor, a Portucel, a Soporcel, a 
Brisa, a EDP, a REN, a ANA, a REN, a 
Fidelidade, a Portugal Telecom, os 
CTT, grande parta da Banca. E o re-
sultado final desmente essa propa-
ganda FALSA e o grande capital pri-
vado estrangeiro domina esses sec-
tores e quase toda a banca está nas 
mãos dos espanhóis e de um fundo 
abutre, o Lone Star. As privatiza-
ções, leviandade de todos os gover-
nos, do PS, do PSD e do PSD/CDS, 
foram em muitos casos induzidas, 
sugeridas ou impostas pelo directó-
rio de países que comandam a UE. 
No seu próprio interesse… 
Utilizaram-se instrumentos e impo-
sições cegas e irracionais com ori-
gem no exterior como PEC´S, Pacto 

Orçamental, etc. A internacionali-
zação da economia consistiu na ins-
talação sem limites de filiais de em-
presas estrangeiras, com subcon-
t r a t a ç õ e s ,  e  f u n d o s  d e 
investimentos, do grande comércio 
a empresas de segurança, do imobi-
liário á banca e aos seguros. Em to-
dos os sectores. Em vez da prometi-
da expansão nacional ao exterior, 
assiste-se à compra do país pelo ex-
terior, através da titularidade dire-
ta, da saída de dividendos, lucros e 
juros, do endividamento do sistema 
financeiro. A UE engole-nos em no-
me da solidariedade europeia e da 
modernidade.  
Estamos perante um negócio com 
34 anos, com implicações de tratado 
em tratado: apoio financeiro signifi-
cativo mas condicionado em troca 
de uma perda de soberania que im-
plica não resolução de problemas 
estruturais e agravamento da de-
pendência. A convergência real en-
tre países foi ilusão que não disfarça 
uma lógica capitalista irremediável: 
os mais fortes cada vez mais fortes e 
os mais fracos cada vez mais fracos.
E quando o turismo que representa 
cerca de 11,3% do PIB e a atividade 
imobiliária com 12,2% do PIB, en-
tram em contração grave, não vão 
ser os capitais alemães, espanhóis 
ou chineses quem nos vai assegurar 
a soberania alimentar, o equilíbrio 
da balança comercial ou o peso dos 
custos sociais. Há responsabilida-
des políticas do passado que sur-
gem sempre escondidas na espuma 
do sucesso da integração europeia. 
Que poderiam ser assumidas como 
erro de previsão ou incapacidade. 
Mas não. Estas Reflexões servem 
para o lembrar.

V
em aí o aquecer de motores para 
as eleições autárquicas do fim do 
ano. Muito embora a discussão 

possa ainda ser feita sobre o adiamento do 
ato eleitora -: se deveria ou não ser adiado 
tendo em conta as dificuldades já observa-
das em atos eleitorais recentes relativa-
mente ao cariz de proximidade entre os 
concorrentes e os eleitores e os persisten-
tes riscos da Pandemia - é inegável a ne-
cessidade de recentrar a discussão numa 
estratégia de renovação política para os 
concelhos e para o poder local após a 
transformação social e económica que Co-
vid 19 introduziu na vida nacional. Por is-
so, mais mês menos mês, a democracia da 
escolha local terá de se cumprir. 

Com o país mergulhado em clausura, as 
sondagens demonstram que os portugue-
ses mantêm uma serenidade muito resis-
tente à mudança e demasiado compreen-
siva da dificuldade que é gerir uma emer-
gência epidémica de saúde sem fim à vista, 
ou seja, mesmo não havendo soluções, as 
sondagens validam a atuação do governo 
e mantém o Partido Socialista como a 
grande força política nacional.
Só me ocorre dizer que nos últimos 25 
anos (do guterrismo até aos dias de hoje) 
assistimos a uma hegemonia socialista 
(como já li algures: “o longo inverno socia-
lista”) em que o PS efetivou a sua influên-
cia no Estado, na Administração Pública e 
na sociedade civil. Mesmo José Sócrates 
conseguiu 28% nas eleições, mesmo de-
pois dos casos que lhe estão associados e 
da bancarrota. Atualmente, à letargia tra-
zida pela pandemia junta-se a estagnação 
do crescimento económico português (pa-
ramos de exportar e divergimos da media 
europeia), a falta de mobilidade social (as-
sistimos ao empobrecimento da classe 
média), a falta de liberdade (até nos suces-
sivos confinamentos), a falta de funciona-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Uma Moedinha para as Autárquica  s!

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

A Bazuca e a corrupção blicas precisam promover um comporta-
mento ético, definindo uma posição clara 
no mais alto escalão.
Convém concentrar nas áreas de maior 
risco – como aquisições e contratações, 
administração de receitas e gestão de re-
cursos naturais – bem como em controles 
internos eficazes.  No Chile e na Coreia, 
por exemplo, os sistemas eletrônicos de 
compras têm sido ferramentas poderosas 
para reduzir a corrupção ao promover a 
transparência e ampliar a concorrência.
Os países também podem unir esforços 
para dificultar a corrupção através das 
fronteiras. Por exemplo, mais de 40 países 
já tipificaram como crime o pagamento de 
luvas por empresas nacionais para conse-
guir negócios no exterior, no âmbito da 
convenção anticorrupção da OCDE . Os 

países podem ainda procurar ativamente 
atividades de combate à lavagem de di-
nheiro e reduzir as oportunidades trans-
nacionais de ocultar o produto da corrup-
ção em centros financeiros opacos.
Reduzir a corrupção é um desafio que exi-
ge perseverança em muitas frentes, mas 
produz enormes dividendos. 
Começa com vontade política, o fortaleci-
mento constante das instituições para 
promover a integridade e a responsabili-
dade e a cooperação mundial.
Mas, desgraçadamente, em Portugal, con-
tinuamos a adiar reformas urgentes e a 
manter o combate à corrupção a um nível 
meramente teórico. A bazuca sem contro-
le prático e eficaz é um tiro no escuro que 
só interessa a quem dele se prepara para 
beneficiar ilegitimamente.

PUB

Uma Moedinha para as Autárquica  s!
mento da instituições (a deturpada e lenta 
Justiça ou o Serviço Nacional de Saúde 
cativado), a ausência de pensamento es-
tratégico (o importante Plano de Resiliên-
cia copy/paste dos planos de Sócrates), a 
promoção do radicalismo de esquerda e 
de direita através do afastamento dos po-
líticos da sociedade civil e um interior de-
sertificado pelas opções de investimento 
tecnológico no litoral.
Sem dúvida, um Estado falhado e um Ser-
viço Público inexistente, mas com o PS lí-
der destacado nas sondagens.
Obviamente nada disto se faz sozinho e 
Rui Rio, o líder da oposição e do PSD com o 
seu mini autoritarismo dirigido para cer-
tos adversários políticos (internos) ou pa-
ra jornalistas não deixa de dar uma mãozi-
nha a um PS que não tem qualquer inten-
ção de fazer reformas importantes em 
Portugal.
Com isto, é necessário um milagre para o 
PSD ou mesmo um balão de oxigénio para 
que Rui Rio aumente as suas probabilida-
des de ter um bom resultado autárquico e 
as suas condições para chegar ás próximas 
eleições legislativas. Rio, que foi um autar-

ca exemplar em progresso e a combater a 
dívida municipal e ainda soube escolher o 
atual presidente da Câmara do Porto, que 
lhe sucedeu, terá de pesar muito bem as 
suas escolhas para provocar a mudança. 
Ao encontrar Carlos Moedas para a capi-
tal faz com certeza o lançamento do seu 
melhor trunfo para a sobrevivência políti-
ca e com uma esperança enorme de evolu-
ção na estratégia de liderança do PSD. O 
profissionalismo, a dinâmica e a inovação 
que traz consigo o Eng.º Moedas podem 
representar um momento de inflexão pa-
ra que o PSD se transforme numa solução 
política verdadeiramente reformista e al-
ternativa ao socialismo.
Ora se há 5 anos, até Carlos Carreiras e 
Álvaro Amaro validaram para Paredes 
uma derrota nas autárquicas assente num 
conjunto de escolhas erradas de um parti-
do que nada fez para renovar a sua dinâ-
mica interna, mantendo uma comitiva 
sem proximidade aos eleitores, focada em 
a liderar o tacticismo político dos lugares, 
espera-se que agora as lições tenham sido 
aprendidas. Rio atirou a Moeda ao ar, va-
mos ver onde é que ela vai parar…

psilvaparedes@gmail.com

Desafios da transferência 
de competências na área 
da Educação

N
a edição anterior, falei um pouco 
sobre os desafios que irão ocorrer 
com a transferência de competên-

cias na área da Saúde entre o estado central 
para as autarquias locais. A Lei-quadro de 
transferência de competências para as au-
tarquias locais, tem vindo a sofrer alguns 
adiamentos e no caso concreto da educa-
ção foi adiado, os Municípios como o de 
Paredes que ainda não tinham assumido 
estas competências viram o prazo limite 
passar para Março de 2022 .
Esta área é assumidamente umas das mais 
”pesadas” se me permitem a expressão,  
apesar de todo o esforço feito ao longo des-
te mandato para melhorar as condições nas 
nossas escolas Básicas e Secundárias, no-
meadamente com a remodelação das esco-
las básicas e secundárias Rebordosa e Lor-
delo, da substituição das coberturas de 
amianto e melhoria térmica nas Escolas 
Básicas e Secundárias de Cristelo, Escola 
Básica e Secundária da Sobreira e na Escola 
Secundária Daniel Faria em Baltar. A ver-
dade é que infelizmente, continuamos a ter 
escolas com poucas condições, a melhoria 
térmica com a substituição das coberturas 
ajuda a minorar alguns problemas, mas não 
todos, por exemplo a E.B2.3. de Paredes 
necessita de uma renovação profunda. 
Mas, para além dos problemas estruturais 
existem também os problemas com as 
questões dos rácios dos auxiliares de ação 
educativa, dos transportes escolares e das 
refeições escolares que ainda não estão 
bem esclarecidos e, portanto, há um con-
junto de dificuldades na Educação que os 
municípios ainda têm, e que fazem desta a 
competência transferida mais “pesada”.
A passagem de competências para as au-
tarquias é sem dúvida uma mais-valia a mé-
dio prazo, estou certo que será mais eficaz 
e mais útil para a comunidade educativa. 

Os pais, professores e pessoal não docente 
irão beneficiar, não porque os autarcas lo-
cais sejam mais competentes do que os go-
vernantes centrais, mas essencialmente 
por estarem mais próximos da realidade, 
dos problemas e dos membros da comuni-
dade educativa, outra mais valia será o fac-
to de não existirem tantas direcções inter-
médias para tratar de um mesmo assunto.
Tal como referi no artigo anterior, ao assu-
mir estas competências a estrutura orgâni-
ca da câmara municipal vai alterar, e a área 
da educação vai ser responsável por um 
aumento exponencial do número de fun-
cionários. Prevejo que com a passagem do 
pessoal não docente do ministério da edu-
cação colocado nas escolas de Paredes pa-
ra a autarquia, aumente em cerca de 40% o 
número de colaboradores da câmara 
municipal.
Felizmente, no caso da educação existe já 
um relacionamento quase diário com as 
escolas, as questões da alimentação, dos 
transportes, as AEC´s , os apoios socias e 
outros, são já trabalhados numa parceria 
profícua entre o Município e as direcções 
de Agrupamentos de escolas e das Escolas 
Secundárias.
No âmbito do processo, foi já constituída 
uma comissão de acompanhamento, que 
integra o município, os agrupamentos es-
colares e a direcção-geral dos estabeleci-
mentos escolares, existindo já uma base de 
trabalho que permite que esta transição 
seja mais tranquila.
Sabemos também que será impossível ga-
rantir que o valor das transferências do 
Ministério da Educação vá conseguir co-
brir todas as despesas em que o município 
certamente vai incorrer, decorrente da 
elevada dose de imprevisibilidade em fac-
tores como o número de alunos, das neces-
sidades sociais dos mesmos e até com as 
necessidades de reparação que possam 
surgir, entre outras.
Contudo, admito que estou convicto que 
esta transferência de competências vai 
permitir uma gestão de maior proximida-
de, à escala local, o que resultará em ganhos 
de celeridade, eficiência e principalmente 
numa redução de custos.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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OLÁ, AMIGUINHOS! OLÁ, AMIGUINHOS!

O leão  
que temos  
cá dentro

Oh, Boris!

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! 
N ã o  t e n s  d e  s e r 
GRANDE e BRAVO 
para encontrares a tua 
VOZ. Nem sempre é 
fácil ser pequeno. Mas 
quando o Rato parte 
em viagem à procura 
do seu rugido, desco-
bre que até a criatura 
mais pequenina pode 
t e r  u m  c o ra ç ã o  d e 
leão.
Autor: BRIGHT, Ra-
chel - "O leão que te-
mos cá dentro", Lisboa, 
Presença, 5.ª edição, 
2020. Livro recomen-
dado pelo Plano Na-
cional de Leitura. Este 
livro está disponível na 
B i b l i o t e c a  p a r a 
empréstimo.

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!  
Quando a Professora 
anunciou a chegada de 
um novo aluno, todos 
os animais ficaram 
contentes. Mas assim 
que Boris deu os seus 
primeiros passos pelu-
dos e…assustadores 
na sala de aula, todos 
GRITARAM!
É claro que Boris não 
queria assustar nin-
guém. Ele só queria ser 
amigo.
Até que acontece algo 
que o vai ajudar!
Autor: WESTON, Car-
rie - "Oh, Boris!", Lis-
boa, Livros Horizonte, 
2008
Este livro está disponí-
vel na Biblioteca para 
empréstimo.

P
ara continuar-
mos a proteger 
a nossa saúde, 

não podemos receber-vos   
na biblioteca, onde todos 
gostam de ouvir as histó-
rias que vos contamos 
com muito agrado. Mas 
nós vamos até vossas ca-
sas e às vossas  escolas, le-
vando os livros e as histó-
rias narradas com o mes-
mo carinho  e entusiasmo.

   Esta atividade é apre-
sentada em vídeo publica-
do semanalmente, à 4ª  
feira, no blog da  Bibliote-
ca https://bibliotecada-
fundacaoalord.blogspot.
com/ , no canal  do Youtu-
b e  d a  B i b l i o t e c a  A 
LORD[2] e no Facebook 
da Fundação A LORD.

   UM DESAFIO: pode-
rão fazer um desenho re-
lativo a cada história  es-
cutada e, com a ajuda dos 
pais (em casa) ou dos pro-
fessores (na escola), en-
viá-lo para biblioteca@
fundacaoalord.pt.

Mais  tarde,  quando 
voltarem a poder visitar a 
nossa Biblioteca,  poderão 
ver os vossos trabalhos 
numa exposição dedicada 
a esta atividade.

Participem! 
A história de hoje é: 

"Coisas de bichos" 

E se a formiga tivesse 
um carrinho de supermer-
cado para transportar a 
comida para todo o lado? 
Ou se a toupeira usasse 
uma palhinha para respi-
rar para não ter falta de ar? 
Será que o chimpanzé fica 
mais feliz se tirar macacos 
do próprio nariz?

Todos os bichos têm as 

suas características. E nós 
podemos divertir-nos a 
imaginar os bichos nas 
mais diversas situações,  
juntando-lhes "coisas" da 
nossa imaginação…

COISAS DE BICHOS/ é 
uma história em forma de 
verso que apela  ao senti-
do de humor dos mais no-
vos, despertando-lhes a 

criatividade. Alguém co-
nhece um bicho que não 
tenha as suas "coisas"?! 
Hum…?!

AUTOR: MENDONÇA, 
Fernando - "Coisas de bi-
chos", Porto, Porto  Edito-
ra, 2012

Este livro está disponí-
vel  na Bibl ioteca para 
empréstimo.

Coisas de bichos

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
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N
ove dias depois 
do empate a uma 
bola no Comple-

xo Desportivo de Lousada, 
União de Paredes e Maríti-
mo B voltaram a entrar em 
campo para disputar a 18ª 
Jornada, da Série C do Cam-
peonato de Portugal.  

Depois do desaire no cam-
po do SC Coimbrões, o União 
procurava acabar com a série 
de maus resultados, mas des-
de o inicio da partida os insu-
lares, ultimamente mais con-
tinentais devido a estarem 
instalados em Lousada devi-
do às restrições motivadas 
pela pandemia, mostraram 
ao que vinham através de 
pressão alta, a campo inteiro, 
dificultando a primeira fase 
de construção do Paredes, e 
assumindo o controlo do jogo 
através de um maior domínio 
da posse de bola.

Na primeira meia hora, 
apesar desse maior domínio 
maritimista, não houve gran-
des oportunidades de parte 
a parte. O Marítimo B jogava 
instalado no meio campo do 
União, que sentiu muitas di-
ficuldades para conseguir 
construir jogadas. As poucas 
saídas com bola ocorriam 
através da velocidade de Is-
mael, pelo flanco direito, mas 
sem grandes soluções no úl-

timo terço, sentindo-se tam-
bém a falta de poderio físico 
dentro da área para dar se-
guimento aos cruzamentos. 

Passava pouco tempo da 
meia hora de jogo quando 
surgiu o lance que acabou por 
desbloquear o jogo. Depois 
de uma bola jogada na pro-
fundidade no flanco direito, o 
defesa unionista acabou por 

carregar por trás, na quina da 
área, o atacante maritimista 
tendo sido assinalada grande 
penalidade, decisão que foi 
bastante contestada pela 
equipa do Paredes, por existi-
rem dúvidas se a falta terá si-
do cometida dentro da gran-
de área. Chamado à conver-
são, o brasileiro Kibe não 
tremeu e colocou o Marítimo 

em vantagem. Até ao fim da 
1ª parte o União procurou 
reagir, tendo mais bola e su-
bindo as linhas de pressão, 
mas sem conseguir criar 
oportunidades de golo dignas 
de registo. 

No regresso das cabines, 
o capitão Tó Jorge foi substi-
tuído pelo avançado Caleb 
Gomina, numa tentativa de 

aumentar o poder de fogo na 
frente de ataque com dois 
avançados. Apesar disso, o 
União continuou a ter muitas 
dificuldades para criar joga-
das de perigo, com a bola a 
chegar por poucas vezes aos 
homens da frente. 

O Marítimo continuava a 
ter mais bola, e ao minuto 56 
após uma excelente jogada 
de entendimento dos atacan-
tes verde-rubros, o colombia-
no Diego Moreno finalizou a 
jogada para o 2-0. Cinco mi-
nutos depois, expulsão no 
Marítimo, após entrada vio-
lenta de Rodrigo Andrade. 

Com meia hora para jogar 
e com mais um jogador, opor-
tunidade para o União con-
seguir trazer pontos desta 

partida. A equipa criou algu-
mas situações de cruzamen-
to, dispôs de vários livres 
perigosos, mas não foi sufi-
ciente para se superiorizar 
ao adversário e criar lances 
de verdadeiro perigo. Ape-
sar da inferioridade numéri-
ca, os homens do Marítimo 
B, fruto da qualidade dos 
seus executantes, continua-
ram a ter oportunidades e ao 
minuto 74’ Kibe fechou a 
contagem na sequência de 
um pontapé de canto, fixan-
do o resultado final em 3-0.

O União de Paredes so-
mou assim o 8º jogo consecu-
tivo sem ganhar, continuan-
do a ter muitas dificuldades, 
principalmente em termos 
ofensivos.

USCP 0  –  3 Marítimo B

União de Paredes averba mais uma derrota 
numa das piores exibições da época
Vasco M. Ribeiro  | texto
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A FECHAR

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
em parceria com 

a Associação de Empresas de 
Paredes (ASEP) vai assinalar 
a 3ª edição do “Primavera 
Festival da Flor”, com o con-
curso de fotografia “Flores 
do Meu Jardim”. Na edição 
deste ano destaque ainda 
para outros concursos que 
irão decorrer em paralelo, 
nomeadamente “Vestidos 
de Flores” e “Chapéus de 
Flores”.

O concurso de fotografia, 
segundo nota da Câmara 
Municipal “destina-se a pre-
miar a beleza dos jardins, 
através da fotografia. Os cin-
co participantes premiados 
recebem vales para descon-
tar no comércio local de Pa-
redes, no valor de 150, 125, 
100, 75 e 50 euros. O con-

curso conta com o apoio da 
ASEP”. Mas a 3ª edição deste 
concurso terá ainda a decor-
rer em paralelo outras ações 
que, segundo a Autarquia 

“envolvem a participação 
das costureiras, modistas e 
ateliers de costura do Con-
celho de Paredes no Vesti-
dos de Flores e a competição 

pelos Chapéus de Flores 
mais bonitos e originais que 
contará, como nas edições 
anteriores, com as Juntas de 
Freguesia”.

Os resultados finais dos 
três concursos serão divul-
gados no Facebook do Muni-
cípio de Paredes no próximo 
dia 21 às 21h30. Os interes-

sados deverão consultar as 
normas de participação e 
respetivos formulários de 
inscrição no site da Câmara 
Municipal de Paredes. 

Festival primavera da flor 
com três concursos este ano 

PUB
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O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) 
recebeu dois doentes de 
cuidados intensivos do 
Hospital de Braga que, na 
altura de maior dificulda-
de, foi um dos hospitais 
que mais ajudou o CHTS. 

Com a pressão a dimi-
nuir sobre o hospital, que 
nos meses de Outubro e 

Novembro chegaram a ter 
cerca de 10% dos doentes 
COVID de todo o país, o 
CHTS tem vindo a reto-
mar a normalidade o que 
permite nesta altura reto-
mar os tratamentos de 
doentes não COVID e, ao 
mesmo tempo, dar uma 
ajuda importante a outros 
hospitais. Dessa forma, e 

cumprindo o espírito soli-
dário do Serviço Nacional 
de Saúde, foram recebidos 
no CHTS cerca de uma dú-
zia de doentes de hospi-
tais da zona de Lisboa, 
Loures, Almada, Aveiro, 
Santo Tirso e foi possível 
disponibilizar duas camas 
de cuidados intensivos ao 
Hospital de Braga.

A Câmara Municipal de 
Paredes no âmbito de um 
contrato de cooperação ce-
lebrado entre o Município e 
a Associação para o Desen-
volvimento de Rebordosa 
(ADR), irá contribuir com 
apoio financeiro que será 
destinado às obras de alar-

gamento e novos equipa-
mentos para a cozinha e re-
feitório daquela instituição, 
que, diariamente, confecio-
na cerca de 800 refeições. 

No seguimento desse 
protocolo Alexandre Al-
meida, presidente da edili-
dade e os vereadores Fran-

cisco Leal, Beatriz Meireles 
e Elias Barros fizeram uma 
visita à ADR. Sublinhe-se 
que o Município irá apoiar 
esta IPSS, assumindo a 
comparticipação nacional 
da candidatura para Equi-
pamentos Sociais do Norte 
2020.

CHTS recebeu doentes  
COVID do Hospital de Braga

Executivo visitou Associação 
para o Desenvolvimento de Rebordosa
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A FECHAR

O 
C o n c e l h o  d e 
Paredes rece-
beu o primeiro 

simulacro a nível nacional 
no Exercício à Escala Total e 
que serviu de teste ao Pla-
no de Emergência do Heli-
porto de Baltar e que con-
tou com a presença, como 
observadores, do Presiden-
te da Câmara Municipal 
Alexandre Almeida e do 
Vereador da Proteção Civil 
Elias Barros.

Na operação de socorro 
que foi comandada  por An-
tónio Ferreira, comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar, coadjuvado pelo 
diretor do Heliporto de Bal-
tar, Paulo Soares, marca-
ram ainda presença o Co-
mandante Regional da Au-
t o r i d a d e  N a c i o n a l  d e 
Emergência e Proteção Ci-
vil (ANEPC), Tenente-Co-
ronel Rodrigues Alves, o 

Comandante Operacional 
Distrital do Porto (CODIS) 
Albano Teixeira e o Segun-

do Comandante, Leonel Al-
ves. Refira-se que o Heli-
porto de Baltar é o primeiro 

a testar o Plano de Emer-
gência de utilização exclu-
s i v a  p a ra  o p e ra ç õ e s  d e 

emergência e proteção ci-
vil, conforme autorização 
especial a emitir pela Auto-

ridade Nacional de Aviação 
Civil (ANAC).

Este simulacro assume 
importância relevante já 
que, é através destas ações 
que se usam como ferra-
mentas de desenvolvimen-
to da capacidade de reação 
d e  u m  a e r ó d r o m o  a  u m 
e v e n t u a l  a c i d e n t e  q u e 
o c o r r a  n a s  s u a s 
infraestruturas.

Registe-se ainda as pre-
senças do Presidente da 
Direção dos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar, José 
Alberto Sousa, do coman-
dante do Posto Territorial 
da GNR de Paredes, Horá-
cio Afonso, do comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo e representan-
tes da Proteção Civil e heli-
portos dos municípios da 
Covilhã, Famalicão, Arma-
mar, Mêda e Figueiró dos 
Vinhos.

Heliporto de Baltar  
teve simulacro de emergência

PUB

Foi lançada a empreita-
da de construção das no-
vas instalações da Asso-
ciação de Apoio à Terceira 
I d a d e  d e  S ã o  M i g u e l  d e 
Beire e que contou, para 
assinalar essa data, com a 
v i s i t a  d o  p r e s i d e n t e  d a 

Autarquia Paredense Ale-
xandre Almeida e dos ve-
readores Francisco Leal, 
Beatriz Meireles e Paulo 
Silva. 

Na cerimónia onde foi 
colocada a primeira pedra 
estiveram igualmente pre-

s e n t e s  o  p r e s i d e n t e  d a 
Junta de Freguesia de Bei-
re, José Santos que se fez 
acompanhar pelo executi-
vo e representantes da As-
sembleia de Freguesia.

Para a freguesia de Bei-
re esta obra reveste-se de 

grande importância e con-
ta com o apoio do Municí-
pio na candidatura aos fun-
dos comunitários e no in-
vestimento financeiro da 
comparticipação nacional, 
que será suportado pela 
autarquia de Paredes.

Lançada a primeira pedra nas futuras instalações 
da associação de apoio à terceira idade de Beire
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FALECEU

MANUEL FERREIRA 
NUNES DE SOUSA
Faleceu no dia 26 de Fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Mouriz - Paredes e residente  

na Trav. da Bouça, nº. 37, Mouriz, Paredes. Era casado  
com Maria Nazaré Moreira Alves.
 

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 19 de Fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente na 

Rua Central de Mouriz, nº. 573, Mouriz, Paredes. Era solteiro.
 

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

JOÃO AUGUSTO 
NOGUEIRA LOUREIRO
Faleceu no dia 25 de Fevereiro com 96 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua D. Afonso Henriques, nº. 65, Paredes. 
Era viúvo de Maria Celeste Conceição Nunes Sousa Pinto.
 

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

MANUEL DE 
JESUS NOGUEIRA
Faleceu no dia 22 de Fevereiro com 84 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua do Marco, nº. 176, Parada de Todeia, Paredes.  
Era casado com Maria de Lurdes dos Santos.
 

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

PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOÃO  
DA ROCHA NUNES
Faleceu no dia 19 de Fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente Trav. Dr. José Magalhães, nº. 53, Paredes.  
Era viúvo de Maria Laurinda Moreira Garcês.  
 

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

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?
"oprogressodePAREDES"

O seu jornal quinzenário
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Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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