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Novo quartel dos 
Bombeiros Voluntários 
de Lordelo pronto 
no final do ano

NOVA CASA. Os Bombeiros Voluntários de Lordelo 
vivem por estes dias o concretizar de um sonho:  
a construção do novo quartel. 

JOSÉ MOTA: 
A paixão pelo  
Aliados de Lordelo  
alimenta a hipótese   
de o treinar no futuro
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Paredes 
tem 
Centro dee 
Vacinaçãção
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PSD já tem  
candidato à Câmara 
Municipal de Paredes
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EDITORIAL/TRIBUTO

O 
orgulho naquilo 
que é feito com 
as nossas mãos 

e com muito suor, é único. É 
coisa nossa, mesmo que do 
domínio publico, como foi o 
Hospital de Paredes, inaugu-
rado em 1966. Assim aconte-
ceu com tantos trabalhado-
res de Paredes que participa-
ram na sua construção. Hoje 
presto tributo a um deles, 
porque foi muito mais. Trata-
-se de José da Silva Montei-
ro, nascido em Mouriz em 
1939, de uma família feliz. 
Finda a instrução primária, 
foi para aprendiz na constru-
ção civil, mas habituado ao 

jogo da bola com os amigos 
na escola, tornou-se apaixo-
nado pelo futebol, que che-
gou a praticar como amador. 
Era alto e saltava muito aci-
ma dos avançados, que o 
apelidaram de “Pulga”. Tinha 
que optar pelo trabalho na 
construção, para ter o seu 
ordenado e constituir vida 
familiar. E assim veio a traba-
lhar na construção do “hospi-
tal novo” em Paredes. Aí se 
criou a vontade de vir a ser 
funcionário no hospital . 
Sempre que o Provedor Abí-
lio Seabra visitava a obra, o 
Sr. José dizia-lhe que gosta-
ria de ser Porteiro do Hospi-

tal, para lidar com as famílias 
dos doentes e colaborar em 
tudo o que fosse possível. 
Ainda na obra, foi ele o res-
ponsável por montar as ca-
leiras, que colocou com gos-
to e perfeição. Tinha jeito 
para tudo. Assim, o Provedor 
disse-lhe para fazer o estágio 
de caldeireiro, para ser o em-
pregado responsável pelas 
caldeiras do Hospital, o que 
veio a acontecer em acumu-
lação com a missão de por-
teiro após a inauguração do 
Hospital da Misericórdia. Foi 
aqui, já casado com a D. Ma-
ria da Conceição Teixeira 
Barros, que começou a ver-

dadeira figura do Sr. José, 
como o homem de confiança 
da Mesa Administrativa, no 
apoio à Secretaria, aos fami-
liares dos doentes e na ma-
nutenção, dado que conhe-
cia a estrutura e as instala-
ç õ e s  u m a  a  u m a .  E r a  o 
“mestre” sempre pronto a 
colaborar. Saía do seu turno 
de Porteiro e logo estava a 
dar apoio a outro setor, com 
boa vontade. Até era o orga-
nizador dos convívios do 
pessoal em quem confiavam. 
O Hospital era a sua segunda 
casa, a quem dedicou toda a 
sua vida, pois a sua residên-
cia era a 200 metros dali. Era 

das pessoas mais bondosas e 
puras que se podia ter o gos-
to de conhecer. Gentil, hu-
milde e altruísta, pronto a 
ajudar, do tipo de "tirar a ca-
misa para dar aos outros". 
Para muitos que começavam 
a trabalhar no hospital, o Sr. 
José era a pessoa a quem re-
corriam para conhecer a casa 
e  o  s e u  f u n c i o n a m e n t o . 
Adepto ferrenho do União 
de Paredes, não parava na 
bancada, durante os jogos. 
Do casamento nasceram o 
José Carlos, José Fernando, 
Joaquim Manuel e Maria Isa-
bel, “miúdos vizinhos” que eu 
vi crescer, a quem deu exem-

plos de vida. Teve cinco belos 
netos, que ele mimava e o 
recordam para sempre. Viti-
ma da doença de  Parkinson, 
partiu em 2000, deixando 
saudades à familia e a quem o 
conheceu, como ser humano 
fantástico, que fica registado 
na história de Paredes. Este-
ja em paz, em lugar Santo.

José da Silva Monteiro

C
omeçam agora a 
conhecer-se os 
c a n d i d a t o s  à s 

próximas eleições autárqui-
cas, lá para outubro, penso 
eu. Isto cá em Paredes até 
parece que anda calmo e 
pouco transparece…

É certo que, desde o 25 de 
Abril, não se pode dizer que 
as eleições sejam momentos 
de grande ansiedade e os re-
sultados são apenas um pou-
co menos que previsíveis: 
Não há propriamente um bi-
polarismo com rotatividade, 
mas momentos sucessivos 
de UM Poder de Situação e 
UMA Oposição de Reviralho, 
mais ou menos, ativa confor-
me a esperança de alcançar o 
Poder: A diversidade (mais 
que duas) de posições políti-
cas em cada momento histó-
rico não é algo que nos assis-

ta. Primeiro foi hegemonia 
do CDS. Quem se não lembra 
d o s  t e m p o s  d o  J o r g e 
Malheiro.

Depois foi a hegemonia 
do PSD com Granja da Fon-
seca e Celso Ferreira

Agora temos o PS (de 
quem ainda se não pode falar 
de hegemonia porque esta-
mos apenas no fim do primei-
ro mandato) com Alexandre 
Almeida. 

O Futuro, que primeiro 
pertence a Deus depois per-
t e n c e r á  a  q u e m  E s t e  o 
entregar.

Contudo apesar da vira-
gem à esquerda, não me pa-
rece que haja mudança de 
substância e estrutura ideo-
lógica do nosso Concelho. 
Nas mudanças que houve 
avultou mais as caraterísti-
cas pessoais dos protagonis-
tas. Fizéssemos troca de par-
tidos e a trajetória seria em 
sentido inverso da esquerda 
para a direita.

Na verdade acho mesmo 
que os Paredenses se carate-
rizam por um notável con-
servadorismo, por culpa sua 

ou por culpa dos conclaves 
que coam os candidatos a lí-
deres, por exemplo, algo que 
acho curioso, nunca tivemos 
presidentas, ou, salvo erro, 
até vive-presidentas, ou se-
quer candidatas a sê-lo.

Ainda vamos ser candida-
tos a último reduto do ma-
chismo militante, até porque, 
há que dizê-lo a bem das mu-
lheres paredenses, que por 
cá há muitas com muito va-
lor, quer no ativo, quer no 
descanso, quer por ativar.

Mas isso são contas de 
outro rosário.

Agora estamos no tempo 
da escolha de candidatos pe-
los vários partidos. É um mo-
mento essencial para a de-
mocracia, o tal fraco sistema 
que ainda assim é melhor que 
todos os outros.

No PS, claro está, não há 
muito que escolher: Quem 
está no Poder tem o dever 
natural de se sujeitar ao es-
crutínio do que fez nos últi-
mos 4 anos. Dever acrescido 
quando os últimos 4 anos fo-
ram os primeiros, e há agora 
que perceber do Povo o que 

este tem para dizer do pri-
meiro mandato, crucificando 
o Poder, ou dando a cruz a um 
o u t r o  p r e t e n d e n t e 
qualquer.

Se bem que se saiba que o 
Estado de graça, recíproco, 
do primeiro mandato, rara-
mente se repete.

O PSD, neste momento a 
principal força de Oposição 
(pelo menos nominalmente) 
tem também uma grande 
responsabilidade: A de apre-
sentar uma alternativa cre-
dível à Situação no Poder, 
quer para o ato eleitoral, 
quer para os 4 anos que se 
seguem, caso a Situação ven-
ça, para ser um contrapoder, 
uma consciência parda mas 
incómoda, alguém que per-
turbe o exercício demasiado 
tranquilo e acomodado do 
Poder e que o espevite na 
vontade, desejo e necessida-
de de fazer bem, de fazer 
mais, de fazer melhor.

E também os outros par-
tidos têm o dever de escolher 
candidatos,  se possível, 
bons: gente que participe, 
que traga novas ideias e que 

as traga de forma nova, que 
aceite desafios impossíveis, 
e que de forma alegre e ele-
gante participe no processo 
democrático, sabendo que o 
legitima sem ambicionar que 
lhe sobrem grandes pedaços 
do banquete pós eleitoral. 
Mas que também não tenta 
colher simpatias afirmando-
-se fora do sistema e vítima 
dele. É também dessa gene-
rosidade que a democracia 
vive, pois esta não sobrevive-
rá à falta de diversidade e de 
inovação que os pequenos 
partidos têm, por estes se-
rem mais livres de compro-
missos e clientelismos que os 
grandes e poderosos.

E finalmente, não nos es-
queçamos, podem surgir 
candidaturas independentes 
quer às Juntas de Freguesia, 
q u e r  à  p r ó p r i a  C â m a ra 
Municipal.

Bem sabemos que tradi-
cionalmente quanto estas 
surgem, resultam mais de 
clivagens internas dos parti-
dos por protagonistas prete-
ridos pelos seus émulos para 
marcar presença nos bole-

tins eleitorais. O que não diz 
grande coisa da democracia 
uma vez que os meandros 
internos dos partidos são o 
último bastião do caciquis-
mo. Mas acredito que o dia 
há-de chegar em que haverá 
movimentos ecléticos e cívi-
cos de cidadãos (em que que 
não seja necessário que to-
dos e cada um deles seja 
apartidário, o que prejudica 
o recrutamento) com capaci-
dade crítica e disponibilida-
de para, sobretudo no domí-
nio autárquico, tratarem da 
causa pública sem grilhões 
ideológico-partidários ou 
ambições últimas de ascen-
são na carreira política.

Cidadãos sem medo que 
a lógica partidária os ostraci-
z e ,  o s  s u b v e r t a  o u  o s 
subjugue.

Muitas vezes ser inde-
pendente só dá paz de espíri-
to quando não se faz sombra 
a quem exerce o Poder.

Mas, por outro lado a in-
dependência de espírito dá 
uma força enorme a que ne-
n h u m  P o d e r  c o n s e g u e 
resistir.

EDITORIAL

A escolha das nossas escolhas
Por
VASCO RIBEIRO
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POLÍTICA

O 
presidente do 
P S D ,  R u i  R i o 
anunciou o no-

me juntamente com outros 
candidatos laranja às próxi-
mas eleições e a concelhia 
paredense enviou um co-
municado à Comunicação 
Social onde deu a conhecer 
a escolha social-democrata 
p a r a  a s  e l e i ç õ e s  d e 
Outubro.

O jornal O Progresso de 
Paredes tentou ouvir Ricar-
do Sousa até ao fecho da edi-
ção, contudo o candidato 
através do gabinete de co-
municação do PSD Paredes 
apenas respondeu com o 
email que transcrevemos: 
“Agradeço a sua disponibili-
dade para este tema. A Co-
missão Política do PSD Pare-
des decidiu que nesta fase 
não prestaria declarações à 
imprensa a nível individual. 
Na próxima semana será 
agendada uma conferência 
de imprensa, iniciativa que 
se irá realizar com todas as 
condições de segurança de-
vido ao COVID”.

As questões que o jornal 
O Progresso de Paredes co-
locou foram as seguintes:

1 - Como vê a sua candi-

datura à Câmara Municipal 
de Paredes?

2 - Acredita que poderá 
recuperar o poder autár-

quico para o PSD?
3 - Qual o lema e mote da 

sua candidatura?
4 - O Progresso de Pare-

Ricardo Sousa é o candidato do PSD  
à Câmara Municipal de Paredes 
AUTÁRQUICAS. O PSD Paredes apresentou o candidato às eleições autárquicas. Ricardo Sousa, líder da concelhia é o nome 
que vai avançar na candidatura à presidência da Câmara Municipal que o partido perdeu para o PS nas últimas eleições.

Lordelo terá em breve a 
funcionar as novas instala-
ções da Segurança Social 
até porque já estão concluí-
das as obras de adaptação e 
remodelação da Casa do 
Povo. Esta estrutura irá au-
mentar a capacidade e qua-
lidade de atendimento aos 
utentes da cidade de Lorde-
lo. Recentemente o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, e o Diretor do Cen-
tro Distrital do Porto do 
Instituto de Segurança So-
cial I. P., Miguel Cardoso, vi-

sitaram o local. A visita con-
tou, ainda, com a presença 
do vereador Francisco Leal, 
do presidente da direção da 
Casa do Povo, Francisco Ra-
mos e da vice-presidente, 

Sílvia Rebanda, do Diretor 
da Segurança Social de Pa-
redes, Isidro Silva, entre ou-
tros elementos da direção 
da Casa do Povo e responsá-
veis técnicos.

A Câmara Municipal 
de Paredes promoveu 
ontem uma palestra de 
nutrição e saúde sob o 
tema “alimentação em 
tempo de pandemia” 
através da plataforma 
Zoom e que visou escla-
recer dúvidas para aju-
dar a pôr em prática uma 
alimentação saudável 
para um estado de saúde 
mais equilibrado. Subli-

nhe-se que nos últimos 
tempos com o confina-
mento a saúde no seu 
verdadeiro sentido so-
freu várias agressões, 
nomeadamente devido 
ao desequilíbrio do bem-
-estar físico, mental e 
social.

Uma das formas de 
ajudar a equilibrar essa 
balança é mesmo a ali-
mentação que deve ser 

saudável e acompanha-
da da prática de exercício 
físico. Na palestra foram 
abordadas as formas de 
praticar essa alimenta-
ção saudável e segura, 
com dicas para planea-
mento de refeições, que 
tipo de alimentos devem 
ser incluídos na lista de 
compras bem como as 
q u a n t i d a d e s ,  e n t r e 
outros.

Visita às novas instalações  
da Segurança Social de LordeloPalestra Online 

sobre alimentação

Nuno M. Silva  | texto
MUITO SILÊNCIO NUMA ESCOLHA LOCAL

Depois de se saber o nome do candidato do PSD às próximas 

eleições autárquicas O Progresso de Paredes tentou ouvir 

vários históricos paredenses do partido que não quiseram 

fazer comentários. Granja da Fonseca e Soares Carneiro 

não atenderam os telefones, enquanto o último presidente 

da Câmara laranja, Celso Fereira referiu não querer comen-

tar. Já o vereador e candidato derrotado nas últimas elei-

ções, Rui Moutinho não quis falar, enquanto o seu colega de 

vereação Manuel Fernando Rocha referiu “respeitar a esco-

lha do partido” mas não se pronuncia “porque ainda não falei 

com o candidato”. Por sua vez Luciano Gomes referiu não ter 

comentários a fazer. Ricardo Santos, que concorreu com o 

atual candidato à liderança da concelhia há quatro anos 

atrás afirmou: “É a consequência da escolha de há quatro 

anos numas eleições às quais concorri e perdi. Quanto a 

qualquer tipo de comentário irei fazê-lo no momento certo 

e dentro do partido”.

Outra reação ao nome de Ricardo Sousa é a do ex-vice pre-

sidente da autarquia Pedro Mendes: “O candidato do PSD é 

o presidente da concelhia e uma escolha local. Desejo-lhe 

felicidades e sucesso”.

des tentou obter uma decla-
ração de alguns históricos 
do PSD local sobre a sua 
candidatura como Granja da 
Fonseca, Celso Ferreira, Lu-
ciano Gomes, Rui Moutinho, 
Manuel Fernando Rocha 
que não quiseram tecer co-
mentários á excepção de 

Pedro Mendes que apenas 
desejou sucesso. Este silên-
cio que comentário lhe me-
r e c e ?  É  u m  c a n d i d a t o 
consensual?

Certo, neste momento é 
que Ricardo Sousa será o ca-
beça de lista do PSD às elei-
ções Autárquicas.
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SOCIEDADE

A
p r ove i t a n d o  a 
pausa forçada de 
atividades cau-

sada pela pandemia, reco-
meçaram as obras na antiga 
cadeia de Paredes para a 
instalação da Casa da Ju-
ventude, neste antigo edifí-
cio, prevista para quando a 
EMAÚS – Associação de 
Apoio ao Deficiente Mental, 
tiver autorização da Segu-
rança Social para mudar to-
da a sua actividade para o 
pólo de Baltar.

Desta vez, foi a colocação 
de uma laje no primeiro an-
dar, por cima dos gabinetes 
da direção   técnica e de psi-
cologia e da frontaria. As 
obras têm de estar prontas 

rapidamente para que, no 
próximo dia 5 de Abril, como 
determina o programa de 
desconfinamento, o EMAÚS 
reabra a porta do CAO, com 
as condições exigíveis, aos 
seus utentes que em casa an-
seiam pela reabertura. Foi 
esse o compromisso do em-
preiteiro e da Câmara Muni-
cipal de Paredes, cientes das 
obrigações de toda a comu-
nidade para com esta cama-
da tão vulnerável da popula-
ção, das que mais têm sofri-
do com a COVID-19 que 
mexeu de forma tempestuo-
sa com as suas rotinas e va-
lências essenciais à sua qua-
lidade de vida e que não po-
dem ser descuradas.

Recomeçaram as obras na antiga cadeia
OBRAS. O reinício das actividades da 
EMAÚS será a 5 de Abril e estas obras 
na antiga cadeia de Paredes terão que 
estar prontas antes do regresso dos 
utentes. Piso superior está a ser inter-
vencionado para trocar chão de madei-
ra por laje em betão.

A Proteção Municipal 
de Paredes resolveu mais 
de 878 ninhos de vespa 
asiática em três anos. Em 
2019 reportou a elimina-
ção de 461 ninhos de vespa 
velutina, em 2020 foram 
eliminados 393 vespeiros e 
em 2021, até à data, 24 ni-
nhos desta espécie invaso-
ra foram exterminados.

A vespa asiática tem si-
do um problema nos últi-
mos anos, com algumas 
notícias a darem conta de 
algumas mortes por picada 
deste inseto. De salientar 
que Paredes, Rebordosa, 
Lordelo, Gandra e Recarei 
são as freguesias mais afe-
tadas com a existência de 
vespeiros no Concelho.

O vereador da Proteção 
Civil, Elias Barros, sublinha 
que “neste momento o pra-
zo médio de resolução é de 
24 horas e não existe ne-
nhum ninho a aguardar 
intervenção”.

R e c o r d e - s e  q u e  a t é 
2019 “o procedimento con-
sistia na incineração dos 
vespeiros durante a noite, 
o que acarretava limita-
ções ao nível da altura a 
que era possível a elimina-
ção dos mesmos, bem co-
mo limitações em determi-
nadas alturas do ano, devi-
do ao risco de incêndio, e 
implicava a colaboração 
das corporações de bom-
beiros do Concelho de Pa-
redes para salvaguardar 
qualquer ocorrência.  A 

percentagem de ninhos eli-
minados rondava os 90%.”, 
refere Elias Barros.

Atualmente, além dos 
elementos da Proteção Ci-
vil do Município, o trabalho 
de combate à vespa asiática 
é feito em parceria com a 
Associação Nativa – Natu-
reza, Invasoras e Valoriza-
ção Ambiental, entidade 
sem fins lucrativos especia-
lista em espécies invasoras.

Atualmente “o procedi-
mento é de envenenamen-
to dos vespeiros e atuação 

durante o dia, que permite 
uma resolução mais célere 
e com menos custos. Com 
esta mudança de método 
foi possível resolver todos 
os ninhos reportados”.

Por outro lado, existiu 
também um decréscimo 
no número de registo de 
vespeiros reportados de 
2019 para 2020, esta re-
dução poderá dever-se à 
p a n d e m i a  e  a o 
confinamento.

A Câmara Municipal de 
Paredes desenvolve anual-
mente diversas ações para 
sensibilizar a população 
para a temática da vespa 
velutina, sendo notória a 
maior identificação da es-
pécie invasora e um menor 
número de registos de ou-
tras espécies, bem como 
uma comunicação mais cé-
lere nos locais apropriados, 
o Serviço Municipal de Pro-
teção Civil e as Juntas de 
Freguesia.

A limpeza de ter-
renos viu o seu prazo 
alargado para o pró-
ximo dia 15 de maio, 
mais dois meses do 
que o tempo previsto 
anteriormente e que, 
dessa forma obriga 
todos os proprietá-
rios florestais a lim-
par os matos à volta 
de casas, fábricas, al-
deias e estradas. Já 
as Câmaras Munici-
pais viram esse pe-
ríodo ser estendido 
até 30 de Maio.

Segundo Matos 
Fernandes, ministro 
do Ambiente, este 
adiamento deve-se 
“às fortes chuvas que 

ocorreram no mês de 
fevereiro e também à 
limitação da capaci-
dade de circulação 
das pessoas devido 
ao estado de emer-
gência resultante da 
Pandemia”.

Registe-se que a 
lei prevê uma faixa 
de 50 metros à volta 
de construções isola-
das, como casas e ar-
mazéns ou fábricas, e 
de 100 metros para 
aglomerados popu-
lacionais, sendo que 
nas estradas deve 
existir um mínimo de 
10 metros para cada 
lado da faixa de ges-
tão de combustível.

Proteção Civil de Paredes 
resolveu mais de 800 ninhos de vespa Limpeza 

de terrenos 
até 15 de Maio
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ENTREVISTA

Para começar, gostava 
que falasse um pouco das 
suas origens em Lordelo e 
do seu crescimento.

Sou de Lordelo de uma 
família de 3 irmãos eu sou o 
mais novo. O meu pai era 
marceneiro e a minha mãe 
doméstica. Fiz a primária 
em Lordelo. O meu irmão 
mais velho foi estudar para 
um seminário e eu adorava 
ir visitá-lo porque tinha um 
campo de futebol. Lembro-
-me de ir ver os jogos do 
Aliados de Lordelo com o 
meu pai ao domingo. Ficava 
fascinado e o meu grande 
brinquedo era a bola de fu-
tebol. Mais tarde fui para o 
seminário e estive lá 4 anos 
e posteriormente para o li-
ceu onde comecei a reunir 
a p t i d õ e s  p a r a  j o g a r 
futebol.

O padre Vasco que era 
um grande apaixonado pelo 
futebol dizia ao meu pai 
“tem de levar o Mota para o 
Porto porque tem uma habi-
lidade tremenda”.

Quando saí do seminário 
fui estudar para o liceu de 
Baltar e nesse tempo joguei 
no Aliados. Quando ingres-
sei nos iniciados, comecei a 
ter destaque pela qualida-
de. A nossa equipa era mui-
to boa e passamos várias 
etapas conseguindo bons 
resultados. Quando joguei 
contra o FC Porto, na altura 
o responsável pelos juvenis 
convidou-me para ir para lá. 
Foi um dia de grande alegria 
quando isso me aconteceu 
porque naquela fase era 
muito difícil jogar no Porto. 
Estive lá dois anos onde 
consegui ser campeão na-
cional de juniores. Foram 
momentos muito bons, um 
conjunto de situações que 
me fizeram perceber que o 
futebol seria a minha gran-
de paixão e o meu futuro. 

Quando foi para o semi-
nário, alguma vez pensou 
em seguir o sacerdócio ou 
foi pelo fascínio do campo 
de futebol e pela possibili-
dade de jogar que lá era 
proporcionada?

Não, até porque estive lá 
numa idade que ainda não 
dava para pensar. Era uma 
criança, com 10 ou 11 anos, 
que só queria era o campo 
de futebol e o ambiente que 
havia no seminário. Muitos 
miúdos e adolescentes, on-
de o convívio era óptimo, e 
além disso o saber cumprir 
as regras, o saber viver em 
u n i ã o  e  c o m u n i d a d e ,  o 
aprender a distribuir tare-
fas… tudo isso me agrada-
va… Mas,  fundamental-
mente, o campo de futebol 
é que me seduziu. Não tive 
muito tempo para passar à 
fase de pensar em que po-
deria ser sacerdote ou não.

Falando um pouco do 
FC Porto. Hoje em dia é co-
mum os clubes terem me-
lhores condições para os 
escalões de formação, mas 
na altura não era assim. 
Como eram as condições 
num clube que sempre foi 
dos mais avançados nesse 
aspecto?

Basta dizer que por ve-
zes treinávamos num cam-
po relvado… No escalão jú-
nior treinávamos sempre 
no relvado secundário do 
estádio das Antas com ou-
tras condições, que poucos 
clubes tinham. Era um clu-
be com uma grande exigên-
cia.  Fui treinado por um 
grande treinador, o Antó-
nio Feliciano, que foi o téc-
nico que mais craques deu 
ao futebol português desde 
Fernando Gomes, Rodolfo, 
Jaime Magalhães, João Pin-
to, Bandeirinha, Semedo…  
entre tantos. Era uma pes-
soa muito rigorosa, discipli-
nada e ajudou-me muito 
quer como jogador quer 

como treinador. Ser cam-
peão de júniores foi uma 
conquista muito importan-
te para nós. De seguida re-
gressei ao Aliados já como 
sénior.

Quando sai do FC Porto 
para o Aliados de Lordelo, 
era profissional ou tinha 
um trabalho para comple-
mentar com o futebol??

Não, Não… O meu pai ti-
nha a fábrica de móveis e 
nós tínhamos de nos agar-
rar. O meu pai foi sempre 
uma pessoa muito rigorosa 
também. Aliás, eu costumo 
dizer que ser filho de pai 

marceneiro que tenha uma 
pequena fábrica era muito 
difícil, porque não tínha-
mos horários. Se treináva-
mos de tarde às vezes tí-
nhamos de trabalhar da 
parte da manhã. E às vezes 
treinávamos de tarde e no 
fim tínhamos de trabalhar 
também. Nestas fábricas 
toda a mão de obra e ajuda é 
bem vinda. E isto ajudou-
-nos muito no rigor, discipli-
na, na forma de encarar as 
coisas. Fez-me perceber a 
importância de cumprir re-
gras, de aceitar. Fez-me ver 
o que é a vida e ajudou tam-
bém no futebol.

E daí transita para o Pa-
ços de Ferreira?

F a ç o  b o a s  é p o c a s  n o 
Aliados, onde me destacava 
como médio, pela minha li-
derança e qualidade. Surge 
o  c o nv i t e  p a ra  o  Pa ç o s ,  
mas na altura tinha contra-
to com o Aliados e não me 
deixaram sair do clube. Eu 
pedi para sair e pediram 
350 contos ao Paços. Esta-
m o s  a  f a l a r  d e  1 9 8 6 …  
Era muito dinheiro. Ainda 
assim pagaram e eu fui .  
Estive lá como jogador du-
rante 10 épocas com gran-
de momentos. Consegui-
mos subir para a l iga de 

honra e para a Primeira Li-
ga,  com o saudoso Vítor 
Oliveira. Quando tinha 33 
anos, fui convidado para ser 
treinador principal. Não 
aceitei  por não estarem 
reunidas condições. Entre-
tanto pelo meio desta mi-
nha caminhada como fute-
bolista fiz os cursos de for-
mação de treinador. Logo 
aos 24 anos fiz o nível I, aos 
26 anos o  nível II,  aos 28 o 
III e aos 30 anos tinha o IV 
nível UEFA PRO. Ou seja, 
fui-me preparando ao lon-
go dos anos pois pensava 
que tinha perfil  para ser 
treinador.

JOSÉ MOTA:

A paixão pelo Aliados de Lordelo alime nta a hipótese  de o treinar no futuro
À CONVERSA COM... José Mota nome conhecido no futebol português é paredense, nascido e criado em Lordelo. Amante 
do Aliados e do Paços de Ferreira, Mota estará para sempre ligado à história do futebol português: Vencedor da Taça de 
Portugal em 20 de Maio de 2018 pelo CD Aves. Esta é a primeira parte da rubrica “À Conversa Com”… Na próxima edição po-
derá continuar a ler as histórias de José Mota.

Vasco M. Ribeiro  | texto
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JOSÉ MOTA:

A paixão pelo Aliados de Lordelo alime nta a hipótese  de o treinar no futuro
E acaba por chegar a 

treinador…
Quando não aceitei as-

sumir, o presidente Hernâ-
ni Silva convidou-me para 
ser o adjunto e para coor-
denador do futebol juvenil. 
É a partir daí que começa a 
minha tarefa. Estive a tra-
balhar como adjunto do Eu-
rico Gomes, José Alberto 
Torres e do Henrique Calis-
to. Após a saída do Calisto 
em 2000 assumi o cargo. 
Estávamos numa posição 
muito complicada e o presi-
dente também só dizia “eu 
não quero é descer” e a ver-
dade é que nesses 14 jogos, 
nós vencemos 12 e empata-
mos 2, fomos campeões e 
subimos à Primeira Liga. Foi 
sem duvida uma caminhada 
que nunca esquecerei nem 
eu nem os pacenses pois foi 
um dos momentos mais 
marcantes do clube.

Como se descreve co-
mo jogador? O José Mota 
treinador gostaria de con-
tar com o José Mota joga-
dor na sua equipa?

Eu como jogador fui co-
mo sou na vida. Do traba-
lho. Fui sempre muito rigo-
roso. Quando jogava era 
um jogador que sempre se 
adaptou àquilo que o trei-
nador pensava ou pedia. No 
A l i a d o s  j o g av a  n o  m e i o 
campo, era um jogador que 
gozava de alguma liberda-
de, aparecia em zonas de fi-
nalização… com o tempo fui 
recuando. Fui contratado 
para o Paços de Ferreira co-
mo um 10 e acabei a lateral 
direito, esquerdo, central, 
médio defensivo… era o 
que na altura se apelidava 
de jogador ‘polivalente’. 
Muito por responsabilida-
de do meu amigo Vítor Oli-
veira, que nos quatro anos 
que esteve em Paços me via 
como uma opção para todas 
essas posições. Fui sempre 
um jogador de grande res-
ponsabilidade. E quando se 
fala destes jogadores de 
responsabilidade, eles são 
sempre bem-vindos, por is-
so eu hoje treinador se ti-
vesse oportunidade de ter 
um José Mota aceitava-o 

de bom grado, porque era 
sempre uma mais valia para 
a equipa não só pelo de-
sempenho técnico-tático 
e n q u a n t o  j o g a d o r,  m a s 
também pela postura,  ati-
tude e liderança que tinha 
dentro do balneário.

Cada vez há menos joga-
dores assim no futebol…

Sim… Desde logo porque 
os jogadores passam cada 
vez menos temporadas no 
mesmo clube. Antigamente 
não era assim, no meu caso 
eu só conheci três clubes, 
dos 12 aos 33 anos só jo-
guei pelo Aliados de Lorde-
lo, FC Porto e FC Paços de 
Ferreira… diz algo sobre a 
minha forma de estar. Sem-
pre tive convites para sair 
mas sentia-me bem em Pa-
ços. O clube sempre me tra-
tou bem e com respeito, e 
preferi sempre manter-me 
do que estar a dar um tiro 
no escuro.

Hoje em dia fala-se mui-
to sobre os cursos de trei-
nador e a preparação da 
carreira de treinador en-
quanto  jogador. É possível 
fazer essa preparação?

É possível e eu sou um 
exemplo disso, num tempo 
em que havia muito menos 
cursos e muito menos aces-
so a informação.  Quando 
faço o nível IV foi o 1º nível 
IV UEFA PRO em Portugal e 
ainda jogava… Na altura ti-
ve vários colegas no curso 
que eram jogadores e tam-
bém fizeram o curso, como 
o João Pinto, o Bandeiri-
nha, Eduardo Luís… Nós 
preparávamos mais aquilo 
que pretendíamos ser no 
futuro.  O que acontece 
atualmente é que o jogador 
não pensa no futuro, pensa 
no dia a dia, e quando acaba 
a profissão acabam por ter 
muitas dificuldades porque 
não fizeram uma prepara-
ção para o pós-carreira. Ho-
je em dia há muita gente 
que treina e não está habili-
t a d a  p a ra  t a l ,  e  d i z  q u e 
quando jogava não tinham 
t e m p o …  C o n c o r d o  q u e 
muitas das vezes não te-
nham, mas é muito porque 

não preparam o futuro e 
são pouco determinados. 
Eu era profissional de fute-
bol e tirei o 4º nível enquan-
to jogava… tive de abdicar 
de férias para estar um mês 
e meio a tirar o curso,  as au-
las eram nas férias, das 9h 
às 19h. Para conseguirmos 
algo temos de fazer sacrifí-
cios e ser determinados na-
quilo que fazemos…

No seu primeiro ano co-
mo treinador a equipa es-
tava numa situação muito 
negativa, até próxima da 
despromoção, e após a sua 
entrada consegue um tra-

jeto fantástico, culminan-
do no título da Segunda 
Liga. Qual foi o segredo 
para mudar tudo? 

No futebol não há segre-
dos… Existe é empatia e 
respeito entre o treinador e 
os jogadores. Mas acima de 
tudo a confiança no traba-
lho uns dos outros. Digo 
muitas vezes, nós enquanto 
treinadores podemos gos-
tar e ser mais amigos de uns 
atletas do que de outros, 
mas quando chega a hora 
de decidir temos de ser jus-
tos. Esse comportamento e 
essa liderança acaba por 
s e r  o  m a i s  i m p o r t a n t e 

quando se lida com um gru-
po de jogadores e é assim 
que se cria um bom ambien-
te de trabalho. A relação e a 
empatia que eu tive com os 
jogadores foi a chave para o 
sucesso. O meu primeiro 
jogo foi em Freamunde, ou 
seja, um grande derby, onde 
ganhamos  1-0… acabou 
por dar muito alento e mo-
tivação ao grupo de traba-
lho. A partir dali gerou-se 
uma dinâmica de vitória e 
de motivação e os jogado-
res acreditaram e construí-
mos um grande ambiente 
dentro e fora de campo. 

Continua a fazer boas 
épocas em Paços de Fer-
reira. No ano que sai o Pa-
ços acaba por descer, ten-
do regressado e subido a 
equipa de novo e fazendo 
boas épocas na 1ª Liga in-
clusivé alcançando a 1ª 
qualificação europeia de 
sempre. Hoje em dia o Pa-
ços de Ferreira já está es-
tabelecido enquanto clu-
be de Primeira, mas antes 
não era assim . Pode falar 
um pouco do crescimento 
do  clube?

É verdade, o Paços era 
um clube com pouca dimen-
são que na Primeira Liga 
andava muitas vezes a fugir 
à descida e quando subia 
tinha dificuldades em man-
ter-se.  Quando subimos à 
Primeira, tínhamos o orça-
mento mais baixo do cam-
peonato. Acabamos por fa-
zer um brilharete. Nesse 
ano fui ao Brasil fazer pros-
p e c ç ã o  d e  j o g a d o r e s ,  e 
trouxe de lá dois jogadores, 
sendo que um deles no final 
da época foi  vendido para o 
FC Porto,  o Luiz Cláudio. 
No ano seguinte a mesma 
coisa, trouxe mais três joga-
dores fantásticos que aca-
baram por se valorizar e ser 
vendidos:  o Rafael para o 
Porto e o  Glauber para o 
Boavista.  Saíram também 
grandes jogadores da for-
mação como o Mário Sérgio 
e o Cadu…. Vendemos mui-
tos jogadores nessa altura.  
O Paços de Ferreira come-
çou a ter ativos e a vendê-
-los, o que deu maior capa-

cidade financeira, permi-
t i n d o  u m  c r e s c i m e n t o 
sustentável e uma grande 
estabilidade. É um grande 
exe m p l o  p a ra  o  f u t e b o l 
português.

O que representa o FC 
Paços de Ferreira para si?

Estive 23 anos em Paços 
… Sinto um carinho e res-
peito muito grande por es-
se clube e por essa massa 
adepta. É um clube que eu 
gosto, e muito, onde ainda 
t e n h o  m u i t o s  a m i g o s  e 
acompanho com a maior 
das  alegrias. Tenho dois 
clubes de que gosto: o Alia-
dos de Lordelo e o FC Paços 
de Ferreira… esses são os 
meus clubes.

Acompanha o Aliados 
de Lordelo?

Acompanho, e vou ver o 
A l i a d o s ,  q u a n d o  p o s s o . 
Gosto muito de ir ver o clu-
be da minha terra. 

Seria possível algum dia 
ver José Mota a comandar 
o Aliados de Lordelo?

É possível… eu gosto 
muito do Aliados. Como é 
óbvio neste momento não, 
ainda espero treinar alguns 
anos ao mais alto nível, con-
cretizar alguns objectivos. 
Mas depois gostava de trei-
nar o Aliados de Lordelo, 
pela grande paixão que te-
nho pelo clube, é sem dúvi-
da uma hipótese.

Quando sai do Paços vai 
para o Leixões, que agora 
até é o seu atual clube, on-
de faz uma época abs  olu-
tamente fantástica da qual 
os adeptos do futebol por-
tuguês certamente não se 
esquecem. Que recorda-
ç õ e s  t e m  d e s s a 
temporada?

Foi uma equipa fantásti-
ca… Conseguimos derrotar 
o FC Porto e o Sporting pa-
ra o campeonato e eliminar 
o Benfica da Taça… Era uma 
equipa de muitos jogadores 
desconhecidos, mas uma 
equipa com grande perso-
nalidade e atributos. Fize-
mos um campeonato bri-
lhante, estivemos em pri-
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meiro lugar até Dezembro. 
Mas ali não foi só o ganhar, 
foi  a convicção com que  
se faziam as coisas. Uma 
equipa com grande talento, 
g ra n d e  p e r s o n a l i d a d e .  
Depois chegou o mercado 
de transferências de Janei-
ro e aconteceu aquilo que 
acontece às equipas mais 
pequenas… perdemos vá-
rios jogadores. A partir daí 
tivemos mais dificuldades 
mas mesmo assim conse-
guimos acabar em sexto, o 
q u e  f o i  u m a  exc e l e n t e 
classificação.

Como é como Pai e ho-
mem de família? Como 
conciliou a sua vida fami-
liar com a profissão?

O que eu mais prezo é a 
família. A minha relação 
com a minha esposa e filhas 
foi sempre excelente. Fui 
um pai presente em todos 
os momentos. Tenho duas 
filhas: a Catarina, licencia-
da em Medicina Dentária, e 
a Rita que é advogada. Es-
tão as duas estabelecidas, e 
muito bem encaminhadas. 
S e m p r e  f o ra m  m e n i n a s 
muito bem comportadas, 
com uma grande responsa-
bilidade. Nunca foi preciso 
eu ou a mãe as chamarmos 
para irem para a faculdade, 
elas sabiam a que horas ti-
nham de se levantar e de 
estar na universidade. É 
com grande orgulho que di-
go que foram dois grandes 
exemplos na sua formação 
académica e enquanto fi-
lhas. O meu relacionamen-
to com elas é excelente. A 
Catarina está casada e tem 
a vida dela, a Rita ainda vive 
connosco, mas vai casar es-
te ano.  Tiveram sempre 
uma vivência muito forte 
com o futebol, percebem de 
futebol e os respectivos 
companheiros são jogado-
res. Quanto à minha mu-
lher, a Rosa, estou casado 
com ela há muitos anos, 
sempre foi uma mulher es-
pectacular. É o suporte des-
ta família. Mesmo nos mo-
mentos em que estive fora, 
numa fase em que as mi-
nhas filhas precisavam mui-
to, sempre fez tudo da me-
lhor maneira...Tem sido uma 
grande companheira.

Sempre manteve muita 
ligação com Lordelo, ainda 
mora cá?

Moro em Paços de Fer-
reira, mas por mero acaso… 
Muitas vezes as burocra-
cias fazem com que tenha-
mos de tomar outras op-
ções. Estava para construir 
em Lordelo, comprei os ter-
renos, fiz o projeto de cons-
trução, mas não me autori-
zaram por ser zona despor-
tiva. Fiquei muito triste e 
chateado com aquilo. Era 
perto do estádio do Alia-
dos, mas não lá em cima. 
Não achei correcto aquilo. 
Erros que acontecem e que 
acabam por prejudicar as 
p o p u l a ç õ e s .  M a s  g o s t o 
muito da minha terra, vou lá 
todos os dias, tenho lá o 
meu pai, tenho lá as minhas 
coisas e digo sempre que 
sou oriundo de Lordelo, 
Paredes.

Na sua opinião em quê a 
freguesia de Lordelo, e o 
concelho de Paredes po-
dem progredir?

No que toca a Paredes, 
aquilo que pode evoluir (fa-
l o  d e  u m  a s s u n t o  q u e 
abrange Lordelo e Rebor-
dosa), poderíamos e deve-
ríamos aumentar a ligação 
entre a sede do concelho e 
as freguesias. Lordelo aca-
ba por não ter uma grande 
relação com Paredes e vão 
mais para Paços de Ferrei-
ra. Se não fizermos por mu-

dar isso, essa situação vai-
-se acentuar.  Neste mo-
m e n t o  a s  g r a n d e s 
freguesias estão um boca-
do de costas voltadas...Digo 
muitas vezes, em Paredes 
não tenho muitos amigos, 
porque nunca houve um 
grande relacionamento de 
convívio entre as gentes de 
Lordelo e de Paredes. De-
veria haver uma aproxima-
ção, deveria se proporcio-
nar formas de confraterni-
zação e diálogo entre as 
gentes das freguesias e da 
sede de concelho. Muitas 
vezes as pessoas de Lordelo 
acabam por sentir que são 
de Paredes apenas pelas 
obrigações de pagar IMI... 
acabam por só ir a Paredes 
para pagar as obrigações. 
As pessoas de Lordelo vêm 
muito para Paços tomar ca-
fé. Vê-se muitos casais em 
que um é de Lordelo e outro 
de Paços...E com Paredes 
acaba por não acontecer 
muito. Não há aquele afec-
to entre as pessoas de Lor-
delo e Paredes. Se fosse 
presidente da Câmara de 
Paredes a primeira coisa 
que fazia era uma via rápida 
de Lordelo e Rebordosa a 
Paredes, para aproximar, 
para tentar retirar estas 
questões. Seria um passo 
importante para que as coi-
sas se simplificassem.

C
ientes da neces-
s i d a d e  d e  g a -
nhar, os coman-

dados de Eurico Couto 
entraram em campo com 
uma atitude vencedora, 
procurando desde cedo 
assumir o jogo e encostar 
os transmontanos à sua 
área. Com mais bola do 
que nas últimas partidas, e 
com mais poder de fogo 
dentro da área devido ao 
regresso ao 11 do avança-
do Pedro Correia, desde 
cedo o União mostrou su-
perioridade. Aos oito mi-
nutos, após um pontapé 
de canto, Correia desvia 
ao primeiro poste sobran-
do a bola para Tavares 
que, de baliza escancara-
da, rematou por cima. Não 
marcou nesse lance, mas 
não tardou muito: após má 
saída de bola do Vila Real, 
o União, que nesta partida 
optou por uma pressão 

mais alta que o habitual, 
recuperou a bola, que so-
brou para Madureira, e, 
com muito critério, assis-
tiu Ismael para uma gran-
de finalização, num golo 
muito festejado por toda a 
equipa. Após o golo, o Vila 
Real assumiu uma postura 
mais ofensiva, mas sem 
grandes oportunidades de 
golo. Até ao intervalo, no-
ta para vários cantos peri-
gosos e para uma grande 
oportunidade para Cor-
reia, após mais um erro do 
guarda-redes duriense, 
que rematou quase do 
meio campo, com a baliza 
aberta, faltando força ao 
remate.

No 2º tempo e face à 
importância do jogo tam-
bém para os rubro-negros, 
e estando estes em des-
vantagem arriscaram mais 
e tiveram várias chances 
de golo. A equipa do União 
manteve-se compacta e 
organizada, tendo tido vá-
rias oportunidades para 

dilatar a vantagem no con-
tra-ataque…faltou melhor 
definição no último passe. 
Nota de destaque para o 
guarda redes unionista 
Marco, que fez uma gran-
de exibição, com várias 
defesas fantásticas e que 
ajudaram a segurar a vitó-
ria. O Guarda-redes já ti-
nha deixado boas indica-
ções nas partidas da taça e 
parece ser uma aposta 
ganha.

O Paredes entrou no 
jogo com a garra e atitude 
que normalmente carac-
teriza a equipa, acreditan-
do desde início que seria 
possível marcar golos e 
ganhar o jogo. Com esta 
vitória o União ‘respira 
melhor’ dependendo ape-
nas de si próprio para ga-
rantir a manutenção e, ga-
nhando os próximos dois 
jogos, pode ainda sonhar 
com o apuramento para a 
3ª Liga. O próximo jogo se-
rá fora, contra o Amarante 
FC no dia 03 de Abril.

Vasco M. Ribeiro  | texto

VITÓRIA. O União de Paredes partia para este jogo em po-
sição de descida, defrontando o SC Vila Real, equipa que 
tinha mais um ponto que os paredenses e que também luta 
pela manutenção. Era, por isso, um jogo de máxima impor-
tância onde a derrota poderia deixar o União numa posição 
muito desconfortável.

USC PAREDES 1 - 0 SC VILA REAL

USC PAREDES  
conquista três pontos 
importantíssimos  
com golaço de Ismael
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A 
Federação Portu-
guesa de Futebol 
anunciou em Maio 

do ano passado, em pleno pe-
ríodo de pandemia, já com os 
campeonatos interrompidos 
(que não viriam a ser reata-
dos) uma nova competição de 
futebol sénior masculino na-
cional – a Liga 3.

A Liga 3 vem ocupar um lu-
gar deixado em aberto desde 
o final da época 2012/2013, 
quando foi extinta a 3ª Divisão 
nacional e reformulada a anti-
ga 2ª Divisão B, que passou a 
ser Campeonato Nacional de 
Seniores e, hoje, Campeonato 
de Portugal (CdP). Eu, que 
sempre fui contra essa refor-
mulação, aplaudo esta nova 
Liga 3. Ainda por cima quando 
me parece que vem acrescen-
tar qualidade, rigor e transpa-
r ê n c i a .  M a s  v a m o s  p o r 
partes.

O espaço competitivo en-
tre as Ligas profissionais (1ª e 
2ª Ligas) e os campeonatos 
distritais estava cingido a uma 
só divisão (CdP), dividida por 
oito séries, actualmente. Nes-
te nível convergiam equipas 
dos mais diversos contextos – 
desde equipas profissionais, 
que caem da 2ª Liga, até equi-
pas totalmente amadoras, 
sem condições para se profis-
sionalizarem no imediato – o 
que tornava, muitas vezes, os 
campeonatos e os jogos pouco 
competit ivos,  desiguais , 
desinteressantes.

Ninguém me convence que 
a reformulação, há quase uma 
década, teve a ver com ques-
tões financeiras (redução de 
número de jogos, redução de 
despesas), mas a justificação 
convenceu os clubes, conten-
tes com a proximidade local 
poder vir a trazer mais dérbis, 

mais emotividade, mais públi-
co, mais receitas... Mas basta 
ir às classificações das últimas 
quatro épocas (nem é preciso 
ir mais atrás) e perceber aqui-
lo que para mim realmente 
importa – Mondinense, Vi-
mioso, Vila Cortez, Lourinha-
nense, Moura, Câmara Lobos, 
Ginásio Figueirense, Mêda, 
Redondense nem sequer à de-
zena de pontos chegaram! E já 
para não falar de tantas outras 
equipas que ficaram a 20 e tal 
pontos da manutenção...

Por aquilo que para mim é o 
essencial do futebol – a com-
petitividade, que traz tudo de 
bom atrás – a criação de mais 
uma divisão no futebol nacio-
nal é um filtro importante: se-
para as equipas profissionais 
das totalmente amadoras; 
quem caiu dos profissionais 
com aquelas que sobem do 
distrital; prepara as equipas e 

permite desenvolvimento.
A Liga 3, embora ainda não 

sendo de cariz profissional, é 
um nível que permitirá ás 
equipas prepararem-se para a 
2ª Liga, incutindo disciplina fi-
nanceira, sustentabilidade e 
melhoria na condição de joga-
dores e treinadores,  por 
exemplo. Os clubes têm de 
cumprir pressupostos de ad-
missão à competição – finan-
ceiros, organizativos – e esta-
rão sujeitos a obrigações du-
r a n t e  a  é p o c a ,  c o m o 
comprovativo de regulariza-
ção salarial.

Para a sua época de estreia, 
na Liga 3 vão participar 24 
equipas, que serão divididas, 
geograficamente, em duas zo-
nas, Norte e Sul. Vão partici-
par as duas equipas que sejam 
despromovidas da 2ª Liga, 
mais as 22 equipas do Cam-
peonato de Portugal em cur-

so: 6 que vão disputar a fase 
de subida e que não subam à 
2ª Liga; e ainda os 1ºs e 2ºs 
classificados da fase de acesso 
à 3ª Liga (2 de cada uma das 8 
séries que se venham a for-
mar). As equipas da Madeira 
ficarão na série mais a Norte, 
as equipas dos Açores, na sé-
rie mais a Sul.

Que venha mais um ciclo 
do futebol Nacional de Portu-
gal, que deve começar lá para 
Agosto.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Vem aí a Liga 3

Por
CARLA
NUNES
Advogada

Os Riscos do Comércio Eletrónico

G
raças ao contexto da 
pandemia, o comér-
cio eletrónico, ou 

seja, o processo de compra e 
venda de produtos por meios 
eletrónicos, com aplicativos 
móveis e internet, disparou, 
quebrando os hábitos tradicio-
nais dos portugueses.

No entanto, os perigos estão 
à espreita a cada “click”. E para 
escapar aos riscos das compras 
online, e evitar burlas e esque-
mas fraudulentos, é necessário 

que os consumidores sejam aju-
dados para fazer compras em 
segurança e com confiança. 
Nesse sentido devem certifi-
car-se que a loja online é segu-
ra, devendo procurar informa-
ções sobre a mesma na inter-
net, conferindo se dispõe de 
número de contribuinte, ende-
reço físico, número de telefone, 
email.

As ofertas de produtos que 
aparecem como muito atrati-
vas, com promoções imperdí-
veis, e valores muito abaixo dos 
praticados no mercado, deve-
rão ser um alerta de descon-
fiança para o consumidor. É im-
portante ainda, certificar-se 
que o site utilizado adota medi-
das de segurança para garantir 
a privacidade dos seus dados. 
Depois da compra, deverá estar 

atento às movimentações na 
conta bancária, devendo optar 
pelo pagamento por cartão de 
crédito, porque é mais fácil a 
identificação do vendedor, caso 
algo venha a correr mal, e ne-
cessite de recorrer aos meios 
judiciais.

O antivírus do computador, 
ou de dispositivo móvel, deve 
estar sempre actualizado. Nas 
compras online, caso pretenda 
anular a mesma depois de o 
produto lhe ser entregue, tem 
14 dias seguidos para o fazer, 
comunicando a sua desistência. 
Por sua vez, se a encomenda 
vier atrasada, deve reclamar 
junto da loja online, porque o 
vendedor tem várias obriga-
ções a cumprir.

Se fizer a compra online, com 
pagamento imediato, e depois, 

caso o produto não seja entre-
gue, a Lei diz que pode apresen-
tar queixa por burla no prazo de 
seis meses.  A burla é legalmen-
te definida, como a “intenção de 
obter para si ou para terceiro 
enriquecimento ilegítimo, por 
meio de erro ou engano sobre 
factos que astuciosamente pro-
vocou, determinar outrem à 
prática de actos que lhe cau-
sem, ou causem a outra pessoa, 
prejuízo patrimonial (…)”

Os seis meses devem ser 
contados desde a data previsí-
vel para a chegada da encomen-
da ou daquele prazo que é indi-
cado pelo vendedor para a che-
gada da mesma.

A contagem do prazo de seis 
meses não pode ocorrer desde 
o momento da compra, pois as 
vitimas poderiam estar a ser 

enganadas pelos vendedores, 
que constantemente podiam 
alegar que a encomenda estava 
atrasada, e com esta postura, o 
direito de apresentação de 
queixa, nos seis meses legais 
era ultrapassado, e o vendedor 
ficaria impune.

Assim, por muito atrativo 
que se apresente o comércio 
electrónico, deve ter-se sempre 
em consideração as suas des-
vantagens e riscos, porquanto, 
poderá ter de pagar no imedia-
to, um bem que só mais tarde irá 
receber!

Como tal, ao entrar no mun-
do virtual procure sempre veri-
ficar a idoneidade de quem está 
do outro lado, pois é importan-
tíssimo investir na segurança, 
para não ter problemas no 
futuro.
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S
ão cinco anos de vi-
da. A ASEP nasceu e 
tem seguido o seu 

caminho de forma sustenta-
da e em prol do tecido empre-
sarial e comercial de Paredes. 
Esta entidade procura, acima 
de tudo, ser o parceiro de to-
dos os empresários de Pare-
des na procura das melhores 
soluções para os diversos de-
safios que diariamente lhes 
são colocados.

Crescer com o reconheci-
mento de todos é a melhor 
prenda, segundo o presiden-
te da entidade Luís Barbosa, 
que chegou à liderança da 
ASEP após o falecimento de 
Pereira Leite o primeiro líder 
da Associação.  Os cinco anos 
de vida são vistos assim por 
Luís Barbosa: “Temos pro-
gredido ao longo dos anos de 
forma bastante positiva. Esta 
Associação foi criada com o 
intuito de ser sustentável e 
temos cada vez mais dimen-
são, mais projetos em curso e 
também isso nos dá maior 
projeção na sociedade de Pa-
redes”. Luís Barbosa afirma 
que “nunca foi meu objetivo 
estar na presidência” e que 
“ainda é cedo para pensar” 
nas eleições, recordando que 

“infelizmente, devido ao fale-
cimento do nosso presidente 
Pereira Leite, que foi excecio-
nal , sempre dedicado a esta 
causa dando o seu tempo a 
este movimento associativo, 
queremos, neste aniversário 
dizer o nosso obrigado!”.

O atual líder da ASEP re-
fere ainda que “a direcção, 
após o falecimento de Pe-
reira Leite, achou que não 
deveríamos mexer mas sim 
dar continuidade e home-
nageá-lo com a continuida-
d e  d a  e q u i p a  q u e  e l e 
escolheu”. 

Luís Barbosa refere ainda 
que nas “próximas eleições 

tudo pode acontecer” mas 
não “é um objetivo meu ser 
presidente”.

“Antes de crescer
Há que sobreviver”
Estamos a viver tempos 

diferentes devido à crise 
Pandémica. O mundo mudou 
e o tecido empresarial tem 
sofrido fortemente com o re-
trocesso da economia devido 
aos confinamentos que se 
têm vivido desde o ano pas-
sado. O líder da ASEP tem 
consciência dessa mudança e 
define o objetivo para os pró-
ximos tempos: “Queremos 
terminar este mandato. A 

sociedade mudou brutal-
mente e com a Pandemia, 
neste momento temos como 
principal objetivo apoiar o 
máximo de comerciantes e 
industriais em todas as medi-
das que possamos colocar ao 
seu dispor. Nós damos co-
nhecimento aos associados e 
não só, de todas as medidas 
em que possamos apoiar a 
minimizar o impacto que es-
t ã o  a  s o f r e r  c o m  a  C O -
VID-19. Não interessa estar 
a pensar em mais actividades 
se as empresas não sobrevi-
verem a esta fase”.

A ASEP tem procurado 
nesta altura dar as ferramen-

O 5º aniversário da  ASEP - Associação de Empresas  de Paredes  
na voz do seu presidente, Luís Barbosa
ANIVERSÁRIO. A Associação de Empresas de Paredes (ASEP) festeja cinco anos de atividade. Uma data importante e que 
este ano, devido à situação pandémica que atravessamos, terá festejos mais simples. No entanto, o foco da entidade é mesmo 
o trabalho em prol do tecido comercial e empresarial do Concelho que, por estes dias, se tem revestido de mais importância 
do que em qualquer outro momento anterior.

tas necessárias para tentar 
ajudar a superar esta fase, 
como revela Luís Barbosa: 
“Temos produzido várias 
ações e formações com o in-
tuito de dar os meios e ferra-
mentas para que as pessoas 
possam conhecer as novas 
tecnologias, os novos canais, 

de forma a conseguirem su-
perar esta crise. No futuro 
havemos de pensar numa 
estratégia para que possa-
mos todos crescer, mas an-
tes disso há que manter, que 
sobreviver!”.

Em ano de comemoração 
do 5º aniversário, a ASEP, de-

PROJETO CAPACITAR & QUALIFICAR

A ASEP está a desenvolver o 
projecto Capacitar & Qualificar 
que tem como principal objeti-
vo reforçar a competitividade 
das pequenas e médias empre-
sas. Este é um projecto que se 
iniciou em Abril de 2019 e ter-
minará em finais de Abril deste 
ano. O principal objetivo do 
programa é qualificar as PME participantes em domínios ima-
teriais da competitividade de modo a promover o reforço das 
suas capacidades de organização e gestão, desenvolvendo as 
capacidades estratégicas e de gestão competitiva e fomentan-
do a utilização de TIC. O projeto prevê a realização de 4 semi-
nários e 3 workshops, a produção de 6 case studies, atividades 
de comunicação do projeto (assessoria de comunicação; spots 
publicitários rádio; publicações em jornais e revistas especiali-
zadas; materiais promocionais) e a criação de um micro site de 
divulgação do projeto. A intervenção nas PME contempla: rea-
lização de diagnósticos organizacionais, estudos de Ben-
chmarking, estudos de Business Improvement e estudos de 
Lean Management; a criação, produção e reformulação da 
imagem das PME; a criação/ reformulação de websites; marke-
ting digital (e-mail marketing, gestão de redes sociais e publici-
dade online); registos de marca; implementação e certificação 
de PME pelas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001.

Nuno M. Silva  | texto
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CORPOS SOCIAIS DA ASEP

A ASEP tem, neste momento, as suas instalações na Alameda Dr. 
José Cabral (n.d.r. conhecido por Largo da Feira), junto ao Instituto 
do Emprego e Formação Profissional (IEFP), contudo as instalações 
na Rua António Mendes Moreira nº 11, estão a funcionar apenas 
com serviços afetos a formação decorrente da pareceria com IEFP 
da Região Norte. Após o falecimento de Pereira Leite, o vice-presi-
dente Luís Barbosa assumiu o cargo de liderança da direcção. Na 
Assembleia Geral também faleceu o presidente, Jorge Malheiro.  
Os corpos  sociais da ASEP são constituídos pelos seguintes ele-
mentos: Assembleia Geral:  Abel Paulo das Neves Moreira – vice; 
Cidália de Jesus Barros Ferreira – Secretária; Direção: Luís César 
Teixeira Barbosa – Vice ; João Pedro Torres Fernandes – Tesourei-
ro; Carlos  Alberto Machado da Silva Macedo – Secretário; Eurico 
Manuel Fernandes Nogueira – Vogal;  Conselho Fiscal :  Silvestre 
da Silva Carneiro – Presidente; Norberto Fernando Nogueira Du-
rães  - Secretário; Alexandra Maria da Silva Bessa – Relator

vido à Pandemia, terá, forço-
samente, uma celebração 
menos visível. Mas, segundo 
Luís Barbosa “não procura-
mos protagonismo, nunca foi 
esse o nosso objetivo”. O lí-
der da associação refere: 
“Queremos é ser reconheci-
dos pelo trabalho que faze-
mos e pelas ferramentas que 
colocamos ao dispor dos 
nossos associados. Não nos 
preocupamos se a Comuni-
cação Social diz bem ou mal 
de nós… O importante é que 
os sócios da ASEP sintam 
que contribuímos para o seu 
sucesso”.

“Se não desconfinarmos 
não há negócio
que aguente”
Pandemia… Uma palavra 

que passou a fazer parte do 
nosso dia-a-dia e que mudou, 
definitivamente a vida de to-
dos. Nos negócios não houve 
exceções e os empresários 
tiveram que se adaptar. Luís 
Barbosa refere que a ASEP, 
no fundo foi “uma forma de 
trazer esperança, de ajudar a 
não atirar a toalha ao chão! 
Todas as ações que temos 
desenvolvido é mesmo com 
o intuito de manter o espírito 
de luta, o não desistir. Acho 
que todos, ao fim e ao cabo, 
devemos manter essa espe-
rança, de que isto vai passar 
e o amanhã será melhor. O 
importante é sobrevivermos 
e temos que nos amparar uns 
aos outros”.

E a vacina poderá ser es-
sa luz ao fundo do túnel no 

entender do líder da ASEP: 
“É a esperança de todos! 
S e r á  a  s a l v a ç ã o  d e s t a 
Pandemia”.

Para Luís Barbosa o des-
confinamento é, também 
importante para a saúde da 
economia: “Se não desconfi-
narmos não há negócio que 
continue”.

O responsável da ASEP 
refere ainda a importância 
dos apoios locais, avisando, 
no entanto, que é preciso 
voltar à normalidade: “A ní-
ve l  l o c a l  a  C â m a ra  t e m 
apoiado as empresas, mas 
não é suficiente para aguen-
tar os negócios por muito 
tempo. Temos conseguido 
sobreviver mas está na altu-
ra de desconfinar. Creio que 
essa é uma pressão que se 
está a fazer junto do Gover-
no para podermos voltar à 
vida normal”.

Uma coisa é certa: exis-
tem hábitos que vieram para 
ficar e o mundo digital fará a 
diferença no futuro. A con-
vicção de Luís Barbosa fica 
latente: “As pessoas perce-
beram que os meios digitais 
são uma ótima forma de ul-
trapassar a crise. Creio que 
irão ficar alguns hábitos co-
mo as compras online. O 
mundo digital será impor-
tante e são ferramentas es-
senciais para tornar os negó-
cios a nível global”.

“Temos o objetivo 
de apoiar”
E, afinal, qual é o papel da 

ASEP no Concelho?
“Temos o objetivo de 

apoiar. Estamos aqui para 
dar a conhecer ferramentas 
e apoios que muitas peque-
nas empresas não conhe-
cem. Através do nosso site 

divulgamos todas as medi-
das e apoios que existem, as 
ações de formação e vários 
programas que vamos de-
senvolvendo e que estão ao 
dispor das empresas”, res-
ponde Luís Barbosa que 
acrescenta ainda as diver-
sas “parcerias com várias 
entidades e organismos e 
que colocamos à disposição 
de todos”.

O presidente da ASEP re-
fere igualmente que “o apoio 
direto aos comerciantes e 
industriais foi e sempre será 
o nosso papel”, acrescentan-
do de seguida: “Estamos 
próximos do tecido indus-
trial e comercial do Conce-
lho. A ASEP tem uma estru-
tura interna muito limitada 
para ser sustentável ao lon-
go do tempo. Temos imensas 
parcerias que colmatam al-
gumas lacunas. 

Luís Barbosa continua, 
referindo: “Temos capacida-
de técnica para analisar a in-
formação e canalizá-la para 
os nossos associados. O que 
não temos é capacidade de 
responder a tantas solicita-
ções e aí fazemos parcerias. 
Por exemplo, em tempo de 
Pandemia fizemos parcerias 
com a GALP e CTT para ame-
nizar os custos dos transpor-
tes. É isso que a ASEP conti-
nua a fazer”. 

“Fazemos 
um trabalho sério”
A ASEP tem neste mo-

mento 120 associados e se-
gundo Luís Barbosa come-
çou o seu caminho “de forma 
discreta, com apoios dire-
tos”, contudo o atual “reco-
nhecimento que começamos 
a sentir é importante”, já que, 
segundo o próprio, é sinal 

que a associação está a fazer 
um trabalho sério e digno.

O início, recorda Luís Bar-
bosa não foi fácil: “Criamos a 
ASEP com o intuito de apoiar 
o comércio local e as indús-
trias, mas éramos desconhe-
cidos e também havia má 
i m a g e m  d a  a s s o c i a ç ã o 
anterior”. 

O líder da associação re-
força: “Não somos um negó-
cio. Pelo contrário, somos 
uma entidade que está aqui 
para prestar um serviço de 
apoio ao comércio local e às 
indústrias. 

A terminar, Luís Barbosa 
referiu que a ASEP “não gos-
ta de prendas. Trabalhamos 
por gosto, pelo serviço que 
prestamos, não é para nos 
oferecerem nada. O reco-
nhecimento da ASEP pelo 
serviço que presta é tão só o 
que pretendemos”.
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DATAS E REGRAS GERAIS

A PARTIR DE 5 ABRIL

• 2.º e 3º ciclos (e ATLs para as mesmas idades),

 CAO´s equipamentos sociais na área da deficiência

• museus, monumentos, palácios,

 galerias de arte e similares

• lojas até 200 m2 com porta para a rua

• feiras e mercados não alimentares

 (por decisão municipal)

• esplanadas (max 4 pessoas por mesa)

• modalidades desportivas de baixo risco

• atividade física ao ar livre até 4 pessoas

 e ginásios sem aulas de grupo

A PARTIR DE 19 ABRIL

• ensino secundário

• ensino superior

• cinemas, teatros, auditórios, 

 salas de espetáculos

• lojas de cidadão com atendimento

 presencial por marcação

• todas as lojas e centros comerciais

• restaurantes, cafés e pastelarias 

 (max 4 pessoas ou 6, por mesa,

 em esplanadas) até às 22h ou 13h 

 ao fim-de-semana e feriados

• modalidades desportivas de médio risco

• atividade física ao ar livre até 6 pessoas

 e ginásios sem aulas de grupo

• eventos exteriores com diminuição

 de lotação casamentos e batizados

 com 25% de lotação

A PARTIR DE 3 MAIO

• restaurantes, cafés e pastelarias

 (max 6 pessoas ou 10, por mesa, 

 em esplanadas) sem limite de horários

• todas as modalidades desportivas

• atividade física ao ar livre e ginásios

• grandes eventos exteriores e eventos 

 interiores com diminuição de lotação

• casamentos e batizados

 com 50% de lotação

A 
abertura desta 
unidade contou 
com as presenças 

do diretor do Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACeS) 
Tâmega II - Vale do Sousa Sul, 
Fernando Malheiro, dos ve-
readores Paulo Silva e Elias 
Barros, do diretor clínico do 
ACeS, Almiro Mateus, da De-
legada de Saúde, Fátima 
Marques, e da enfermeira 
c o o r d e n a d o ra ,  I o l a n d a 
Couto.

Registe-se que os primei-
ros a ser vacinados no novo 
Centro de Vacinação foram 
profissionais de saúde exte-
riores ao Serviço Nacional de 
Saúde, ou seja, de entidades 
privadas.

Fernando Malheiro reve-
lou que nesta altura em Pare-
des está-se a seguir o proces-
so normal, ou seja, estão a ser 
vacinadas “pessoas com mais 
de 80 anos e mais de 50 com 
doenças associadas”, afir-
mando ainda que “o objetivo 
deste centro é antecipar a 
possibilidade de um aumen-
to significativo do número de 
vacinas diárias”. A esperança 
é que em “Setembro, se o nú-
mero de vacinas for aquele 
que se prevê, teremos as po-
pulações de Paredes, Pena-
fiel e Castelo de Paiva nos 70 
por cento de vacinados”.

Ainda segundo aquele 
responsável, a região “neste 
momento está alinhada com 
os números a nível nacional”, 
o mesmo é dizer que cinco mil 
pessoas já  receberam a 
vacina. 

Já Almiro Mateus, direc-
tor clínico do ACES revelou 
que “todos os nossos profis-
sionais estão envolvidos nes-
te processo”, afirmando ain-

da que “não houve necessi-
dade de contratar pessoal, já 
que o nosso quadro está to-
do de prontidão e são os sufi-
cientes”. A vacina “sossega e 
tranquiliza as pessoas” mas 
“há que ter cautelas, pois ain-
da não sabemos o tempo de 
imunidade”. O director clíni-
co do ACES refere ainda que 
a vacina de fato “é um passo 
importante”, mas apela a to-
dos os cidadãos “para conti-
nuarem a respeitar a etique-
ta respiratória (uso de más-
cara) e lavagem de mãos” até 
se atingir a imunidade de 
grupo e aí sim “há-de chegar 
o dia em que deixaremos de 
usar máscaras e podemos 
dar os abraços que tanta fal-
ta fazem às pessoas”.

PAULO SILVA:
“É TEMPO DE DAR 
RESPOSTA À SAÚDE”
O vereador da Saúde da 

Câmara Municipal de Pare-
des, Paulo Silva revelou que 
“este é mais um passo impor-
tante para aumentar o nú-
mero de vacinas” e que no 
Pavilhão Rota dos Móveis 
“existe a capacidade de au-
mentar essa mesma respos-
ta”, recordando que o pro-
cesso de vacinação no Con-

celho já “decorre há três 
semanas”.

Paulo Silva revela o objec-
tivo: “Queremos chegar o 
mais rapidamente possível 
àquele número dos 70 por 
cento de pessoas vacinadas”.

O vereador do Pelouro 
da Saúde revelou que este é 
o momento “de dar as res-
postas que a saúde nos pe-
de, independentemente dos 
espaços estarem ou não 
sem actividade. Aliás se este 
espaço estivesse com a sua 
actividade normal compe-
tia-nos encontrar outras 
soluções. O objectivo co-
mum é dar essa resposta, o 
resto é secundário”. Já sobre 
o fecho da edição do jornal, 
Paulo Silva revelou que se-
gunda-feira dia 22 serão co-
locados mais quatro postos 
de vacinação.

Já Elias Barros, vereador 
da Proteção Civil revelou 
que o espaço escolhido para 
acolher o Centro de Vacina-
ção de Paredes “pode ainda 
crescer, dependendo das ne-
cessidades”, revelando ainda 
que “antecipamos isto com a 
ACES e a delegada de saúde. 
Há cerca de um mês que já tí-
n h a m o s  e s t a  e s t r u t u ra 
pronta.” 

FÁTIMA MARQUES:
“AS PESSOAS NÃO 
PODEM ANDAR 
À VONTADE”
A Delegada de Saúde de 

Paredes, Fátima Marques, 
alertou: “As pessoas não po-
dem andar à vontade. Te-
mos que manter as regras da 
etiqueta respiratória, a la-
vagem das mãos, o distan-
ciamento social,  mesmo 
com a vacina”.

Ao jornal O Progresso de 
Paredes revelou que em 
“Rebordosa, houve um caso 
de uma família de quatro 
pessoas que deram todos 
positivos. Mas neste mo-
mento já estão todos cura-
dos e tiveram alta”. Nas mes-
mas declarações ao nosso 
jornal, a Delegada de Saúde 
revelou que “hoje (n.d.r. dia 
11 de Março), nos concelhos 
de Paredes, Penafiel e Cas-
telo de Paiva tivemos ape-
nas três casos”.

Número importante nesta 
ocasião tem a ver com os óbi-
tos e nos últimos 15 dias, se-
gundo Fátima Marques “não 
temos” mortes.  Fátima Mar-
ques refere:  “Mas não é para 
andarmos a brincar e não po-
demos pensar que a vacina 
nos vai defender de tudo”. 

Vacinação em Paredes 
pode chegar às  
1500 pessoas por dia
PAVILHÃO ROTA DAS VACINAS. Paredes já tem em funcionamento o Centro de Vacinação, 
no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo e terá capacidade para vacinar até 1500 pessoas por 
dia. A estrutura está montada com quatro postos de vacinação, (na próxima segunda-feira 
passará a oito) zona de recobro, zonas de atendimento e espera e gabinete médico. 

Nuno M. Silva  | texto
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O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 2º Esquerdo - Frente

Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com

J
á se começam a 
notar as obras da-
quilo que será o 

futuro quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Lor-

delo. No ano em que cele-
bram o 51º aniversário, os 
bombeiros terão a sua 
nova casa pronta, pelo 
menos essa é a esperança 
de Miguel Ferreira, presi-
dente da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 

Voluntários de Lordelo.
O  i n v e s t i m e n t o  é 

enorme,  são cerca de 
dois milhões de euros e 
os soldados da paz terão 
o apoio da Câmara Muni-
c i p a l  d e  Pa r e d e s  e  d a 
Junta de Freguesia de 

Lordelo, mas o apoio da 
população será essencial 
para que esta obra, que, 
ao fim e ao cabo é para 
todos, seja concluída de 
forma célere e que não 
venha a deixar encargos 
financeiros pesados para 

o futuro da instituição.
Os bombeiros são sem-

pre os primeiros a respon-
der presente em situações 
de aperto da população, 
agora chegou a vez das 
pessoas de Lordelo, Vilela 
e Duas Igrejas (freguesias 

da área operacional dos 
Voluntários de Lordelo) 
dizerem sim a quem tanto 
lhes dá sem pedir nada em 
troca. Aliás, a Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros colocou a circular uma 
missiva onde mostra co-

Novo quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo pronto no final do ano
NOVA CASA. Os Bombeiros Voluntários de Lordelo vivem por estes dias o concretizar de um sonho: a construção do 
novo quartel. Um investimento que ronda os dois milhões de euros e que promete ser uma obra para os próximos cem 
anos. Mais operacional e moderno, a nova casa dos soldados da paz deverá estar concluída no final do presente ano.

Nuno M. Silva  | texto
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mo ficará a nova casa dos Vo-
luntários e onde apelam a 
uma contribuição de dois 
euros mês durante 24 me-
ses. Um valor simbólico mas 
que poderá fazer toda a dife-
rença para uma obra que, no 
fundo, será para todos.

“Novo quartel
é mais operacional”
Miguel Ferreira, presiden-

te da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários é um homem or-
gulhoso olhando à obra que 
irá nascer, referindo que to-
dos “estão muito incentiva-
dos com o atual quartel, mas a 
obra que estamos a fazer será 
uma mais valia para o futuro 
até em termos operacionais. 
É um quartel diferente, com 
o u t r a  a g i l i d a d e  m u i t o 
operacional”.

As atuais instalações co-
meçam a ficar desadequadas 
atendendo à realidade dos 
nossos dias no que a protec-
ção civil diz respeito. Miguel 
Ferreira refere: “Este quar-
tel foi muito bom para a vida 
da instituição, mas actual-

mente as coisas são diferen-
tes. Até as ambulâncias já 
não têm nada a ver com o que 
era antigamente, quando 
elas eram baixas e agora já 
não é assim. Tudo muda e ho-
je em dia em termos opera-
cionais é necessário uma 
construção diferente, como 
o caso do quartel que esta-
mos a construir”.

O presidente da Associa-
ção dá um exemplo prático 
do que será o futuro opera-
cional do quartel: “Nas novas 
instalações poderão sair em 
simultâneo 24 veículos de 
socorro sem interrupções. 
Será uma resposta rápida” 

O investimento para o no-
vo quartel é de dois milhões 
de euros. Os bombeiros te-
rão os apoios da Câmara Mu-
nicipal de Paredes e da Junta 
de Freguesia de Lordelo. A 
população também irá con-
tribuir, pelo menos essa é a 
esperança de Miguel Ferrei-
ra: “A população está a ver 
alguma movimentação no 
local onde será edificada a 
obra, mas ainda não está a 
ver a realidade”.

O local onde o novo quar-
tel irá nascer já tem algumas 
obras e segundo Miguel Fer-
reira “esta é uma obra inédita 
e não serão umas instalações 
para 30 ou 40 anos, será para 
um século no mínimo”.

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo festeja no 
próximo dia 11 de Maio o seu 
51º aniversário. Como se sa-

be não é fácil gerir uma cor-
poração de bombeiros e Mi-
guel Ferreia agradece o es-
forço da população e dos 
benfeitores na vida dos sol-
dados da paz: “Sobrevivemos 
estes 51 anos com o esfoço da 
população, da Câmara Muni-
cipal de Paredes, da Junta de 
Freguesia e dos nossos em-
presários que nos ajudam 
muito. Mas não é fácil, pois 

temos de demonstrar as nos-
sas necessidades e é difícil 
pedir até porque há pessoas 
que não têm fundo de maneio 
e, ainda assim, dão sempre 
alguma coisa. Esta é uma ins-
tituição que favorece toda a 
gente, estamos na linha da 
frente e os bombeiros têm de 
ter condições e estabilidade 
para poder exercer a sua mis-
são de socorro”.

“VIDA POR VIDA 

NÃO NASCEMOS 

SÓ POR NÓS”

Falar de Bombeiros é falar do 

lema de todos eles: “Vida Por 

Vida”! Assim mesmo sem reti-

cências. A esta frase icónica, 

os Bombeiros Voluntários de 

Lordelo acrescentam outra: 

“Não Nascemos só por nós”.

José Freitas, o comandante, 

explica este sentimento: “A 

vida de bombeiro é difícil. É 

amor ao que se faz e ao próximo. Tratamos todas as pessoas por 

igual, sem olhar a qualquer tipo de diferença. Deixamos tudo 

para trás quando a sirene toca”.

O comandante José Freitas fala ainda do dia-a-dia dos bombei-

ros, onde a formação é essencial e apela para que a sociedade 

respeite cada vez mais os soldados da paz: “A sociedade tem 

que entender que os bombeiros já não são como antigamente 

em que eramos os “coitadinhos”. Estamos nesta vida de corpo e 

alma e temos cada vez mais formação. Têm que nos encarar 

com outros olhos e saberem que podem contar connosco para 

tudo. Há bombeiros com formação académica até mais alta do 

que a lei exige. Além do mais temos muita formação nos 

bombeiros”.

Mas à parte de tudo há algo que enche de orgulho os Voluntá-

rios de Lordelo: “Temos um projecto em que fomos pioneiros 

no Concelho de Paredes que é uma escolinha de infantes com 

crianças entre os 6 e os 16 anos. É uma verdadeira escola de 

vida, onde implementamos valores como o respeito pelo pró-

ximo e é uma autêntica escola de cidadania. Todos os meninos 

e meninas têm que passar de ano, ter aproveitamento escolar. 

Existe um acompanhamento muito próximo entre os bombei-

ros e os pais e encarregados de educação. Acaba por ser um 

exemplo para a sociedade”.
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“Há que louvar o 
trabalho dos bombeiros”
José Freitas é o coman-

dante dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo e olha para 
o novo quartel com orgulho: 
“Neste preciso momento es-
te será um quartel a pensar 
no futuro. É esse o objetivo 
deste grande projeto, criar 
condições para os bombei-
ros e apostar numa realidade 
futura. A prioridade é a aces-
sibilidade e no novo quartel 
poderemos colocar todos os 
veículos de emergência a 
sair em simultâneo”.

Os tempos que vivemos 
com a Pandemia vieram con-
dicionar a vida de todos, in-
clusive dos bombeiros que 
viram a parte formativa ficar 
parada. Nos dias de hoje, su-
blinhe-se, a formação é um 
fator decisivo no dia-a-dia 
dos bombeiros. José Freitas 
recorda esse fato e elogia os 
soldados da paz: “A Pande-
mia veio condicionar muitas 
coisas, até a atividade forma-
tiva teve que ser suspensa, 
mas os bombeiros conti-
nuam a garantir a operacio-

nalidade e com mais garra. 
Foi um desafio muito grande 
aos bombeiros e quero apro-
veitar para louvar os meus 
bombeiros e todos a nível 
nacional”.

Não é novidade que a 
COVID-19 veio mudar os 
hábitos de todos nós. Com o 
plano de vacinação em an-
damento, José Freitas não 
se esqueceu de referir que 
os bombeiros sempre esti-
veram na linha da frente, 
aliás,  verdade seja dita, 
eram e são sempre o primei-
ro contato com os doentes, 
por isso deveriam ter sido 
integrados nas primeiras 
vacinas: “Custa dizer isto 
mas todos os anos os bom-
beiros são sempre esqueci-
dos. Estamos na linha da 
frente, somos nós que faze-
mos a primeira abordagem, 
que transportamos os doen-
tes e muitas das vezes em 
ambientes difíceis. Já fiz ver 
a quem de direito que os cri-
térios de prioridade não fo-
ram bem implementados”.

E na vacinação o próprio 
comandante dos Voluntá-

“CONTAMOS COM TODOS”

O novo quartel está em andamento, por isso é tempo de apelar 

à ajuda da população. O primeiro a fazê-lo é o presidente da 

direcção Miguel Ferreira: “Precisamos de todas as ajudas e são 

poucas. Temos o apoio da Câmara Municipal de Paredes e da 

Junta de Freguesia de Lordelo, mas para este projecto os valo-

res são muito altos e sabemos que não somos o único corpo de 

bombeiros do Concelho e todos os outros também precisam de 

apoios e a autarquia não chega, por muito que queira, fazer tu-

do sozinha. A Cooperativa ALORD também nos ajuda mas ape-

lo a toda a população que tenha em consideração esta grandio-

sa obra que é para eles. Gostaríamos de terminar e acredito 

que será possível, a construção este ano. Iremos ficar com um 

valor grande em dívida e a ajuda de todos, Lordelo, Vilela e 

Duas Igrejas será essencial pois estamos disponíveis 24 horas, 

365 dias por ano para os ajudar”.

Já o comandante José Freitas refere que “este é um quartel de 

todos, não só de Lordelo mas de todo o Concelho e até poderá 

ser uma referência a nível nacional pela sua operacionalidade”. 

E na hora de apelar, José Freitas afirma: “Este quartel irá garan-

tir as melhores condições a quem os irá servir e proteger. Aju-

dem a direção dos Bombeiros na construção desta nova casa”. 

PUBrios de Lordelo teve que fa-
zer escolhas: “Até nós no co-
mando, tivemos que fazer 
essa selecção. Imagine dizer 
tu vais tu não vais… e os 
meus bombeiros podiam di-
zer, por exemplo, então dei-
xo de fazer serviço, mas eles 
souberam que não fui eu que 
decidi, e todos concordaram 
e até à data desde o início da 
Pandemia não tive qualquer 
tipo de pedido de licença pa-
ra não fazerem serviço. To-
dos responderam a 100 por 
cento”.

J o s é  F r e i t a s  d á  u m 
exemplo prático: “No pavi-
lhão Rota dos Móveis está o 
centro de vacinação do 
Concelho e está lá uma am-
bulância nossa a fazer ser-
viço de protecção. Essa é a 
disponibilidade dos nossos 
bombeiros”. 

Atualmente os Bombei-
ros Voluntários de Lordelo 
têm 90 elementos no corpo 
ativo e segundo José Frei-
tas nos dias de hoje é mais 
difícil captar jovens para o 
movimento associativo: 
“Os jovens vão para longe 
estudar, saem da terra e 
n ã o  d e m o n s t ra m  t a n t a 
atratividade para virem pa-
ra os bombeiros”. O coman-
dante dos Voluntários de 
Lordelo vai  mais  longe: 
“Qual a atractividade que 
se tem feito a nível nacio-
nal, por exemplo o Gover-
no, para incentivar os jo-
vens ao voluntariado? Pra-
ticamente nada… A vida de 
bombeiro é quase fgeracio-
nal, vai de pai para filho. In-
felizmente o gosto pelo vo-
luntariado está a cair”.

Apesar disso, José Freitas 
fala orgulhosamente da es-
cola anual dos Voluntários 
de Lordelo: “Sei de corpos de 
bombeiros que têm dificul-
dade em arranjar uma escola 
anual e nós, este ano devido 
à Pandemia, tivemos que 
adiar a nossa, mas todos os 
anos temos tido entre 10 a 
12 elementos. É insuficien-
te? Sim, é, mas vai dando para 
complementar as eventuais 
saídas”.

Outro orgulho para o co-
mandante de Lordelo: “Em 
termos de operacionais não 
nos podemos queixar muito, 
se tivessemos de recorrer ao 
toque da sirene para uma 
emergência, conseguíamos 
colocar de imediato 30 a 40 
elementos”. 
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A Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal de Pare-
des tomaram a decisão de 
substituir o lago que existia 
na rotunda por um novo en-
quadramento mais moderno 
e económico face às grandes 

despesas que o lago acarre-
tava. A Família vai manter o 
seu lugar de destaque numa 
rotunda com uma nova ima-
gem, mas mantendo o mes-
mo caracter como símbolo 
da rotunda mais central do 
concelho. Construída em 
2001 no executivo camará-
rio de Granja da Fonseca, em 
que  “ José Pataco” era o líder 
dos destinos de Baltar, a ro-
tunda veio colocar fim a um 

cruzamento em que havia 
frequentes acidentes que 
provocaram algumas vítimas 
mortais. A Família da Rotun-
da tornou-se na principal 
imagem da Vila  e rivaliza 
com o símbolo do cruzeiro 
colocado na Serra do Muro 
nos anos 40. Passados 20 
anos, a rotunda sofre um re-
tocar da sua imagem que se 
espera mais de acordo com a 
arquitetura  atual. 

    BALTAR

Requalificação da Rotunda da Família 
FAUSTINO 
 SOUSA

No dia 10 de Fevereiro 
procedeu-se à colocação de 
toponímia na Rua Luís de Ca-
mões na Vila de Baltar com 
sinalização de proibição de 
trânsito em direção à EN 15. 
Conjuntamente foi colocada 
sinalização de trânsito na 
Rua Dr. Tiago Henriques 
Coelho, em que uma grande 
parte da rua fica situada na 
Freguesia vizinha de Cete. 
Posteriormente à colocação 
da sinalética na Vila de Bal-
tar, os moradores da Rua do 
Feital e Rua Luís de Camões 

insurgiram-se contra a colo-
cação da mesma. Face ao ex-
posto e depois de ouvir os 
motivos dos moradores, o 
Presidente de Junta de Fre-
guesia Baltar, Jorge Coelho, 
reportou aos mesmos que 
faria uma exposição dos fac-
tos em que descrevia as al-
ternativas possíveis para 
haver consenso entre as 
partes.

Alternativas possíveis :
1º Na sinalização de proi-

bição de trânsito na Rua Luís 
de Camões retirar os sinais 

de proibição ou mencionar 
exceto moradores;

2º Deixar ficar a sinaliza-
ção anterior.

O Presidente da Junta re-
pudia os atos de vandalismo 
praticados e salienta que de-
ve prevalecer o bom senso 
entre todas as partes, evitan-
do os atos de destruição que 
não são dignos da vida em 
sociedade. Já solicitou um 
agendamento com técnicos 
da toponímia para encontrar 
uma solução viável e satisfa-
tória para todos.

Depois de proceder à 
substituição de toda a ilumi-
nação do cemitério de Baltar, 
a Junta está a construir 14 

novas campas para dotar o 
espaço de maíor capacidade. 
Infelizmente, devido à pan-
demia, a Vila de Baltar viu-se 

confrontada com um aumen-
to da mortalidade, o que tor-
nou esta obra uma necessi-
dade mais urgente.

A Serra do Muro está a 
ser constantemente afeta-
da por indivíduos sem qual-
quer tipo de respeito pelo 
meio ambiente, com suces-
sivos despejos de lixo com 
detritos de diferentes pro-
veniências. A Junta de Fre-
guesia limpa, limpa e limpa, 
mas passados alguns dias já 
existem novos depósitos de 

lixo. Os infratores devem 
ser denunciados, a vigilân-
cia de todos  deverá ser au-

mentada e as penas têm 
q u e  s e r  d e v i d a m e n t e 
aplicadas.

Foi colocado um cartaz 
de boas vindas no novo re-
cinto do União Sport Clube 
de Baltar. Pretende-se com 
esta ação promover junto 
de todos que visitam a Vila, 
a cultura organizacional da 
Junta de Freguesia, da pró-
pria Vila e do clube que é 

uma forte imagem despor-
tiva da freguesia e que 

transporta o próprio nome 
da localidade.

Toponímia da Rua de Luís de Camões  
foi vandalizada

Construção de Novas Campas no Cemitério

Falta de Respeito pela Serra do Muro

Junta de Freguesia e USC Baltar 
apostam na imagem da Vila

PUB
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À semelhança do ano de 
2020 a situação pandémica 
impediu o cumprimento de 
algumas tradições, como é o 
caso da “Serragem da velha”, 
em Rebordosa.

Este ano seria no passado 
dia 10 de Março esta tradi-
ção secular que por causa da 
pandemia não se fez espere-
mos que em 2022 se recupe-
re uma tradição que há mui-
tos anos atrás foi iniciada 
pelas gentes da zona de 
Guimbra Rebordosa. O Ser-
rar da Velha é uma encena-
ção popular que marca o fim 
do inverno e o início da pri-
mavera. Carros alegóricos, 
quadras jocosas dirigidas às 
solteironas da terra e bom-
bos compunham o cenário 
por um percurso da fregue-
sia, esta tradição ancestral 

de origem pagã está relacio-
nada com o simbolismo da 
regeneração e da renovação, 
sendo caracterizada por um 
cortejo fúnebre num caixão 
de madeira com mais de 10 
metros de comprimento, ao 
seu lado seguiam as carpidei-
r a s  e  r e s t a n t e s 
personagens.

Uma festa que se prolon-
gava até de madrugada, com 

salpicão, presunto, broa de 
milho, caldo verde e vinho à 

discrição para quem quiser 
associar-se ao convívio.

    REBORDOSA

Serragem da Velha em Rebordosa
PAULO 
PINHEIRO

É um trabalho por vezes 
pouco visível, mas que tem 
acontecido e é o mais próxi-
mo das população: o traba-
lho da Junta de freguesia de 
Rebordosa em tempos de 
pandemia. Tem atuado junto 
da comunidade da freguesia 
com várias atividades. Dis-

ponibiliza aos cidadãos da 
Cidade de Rebordosa  medi-
das sociais com o objetivo de 
apoiar idosos, grupos de ris-
co e pessoas e famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. O Programa que as-
senta num apoio social com 
base no voluntariado que 

pretende ajudar a evitar as 
deslocações dos mais idosos, 
pessoas pertencentes a gru-
po de risco ou pessoas com 
dificuldade de locomoção, 
evitando deslocações. Os 
serviços da Junta de Fregue-
sia, e um grupo de voluntá-
rios, intermediarão a entre-

ga no domicílio dos bens de 
primeira necessidade, medi-
camentos e intermediarão 
ainda o pagamento de fatu-
ras de cidadãos sem reta-
guarda familiar que não po-
dem sair de casa. A atribui-
ção de Cabazes Alimentares 
são também algumas res-

postas que permitem às  fa-
mílias, em situação emer-
gente de vulnerabilidade 
económica, suprir carência 
alimentar. De referir que 
mesmo apoiando socialmen-
te a população os serviços 
normais da junta de Fregue-
sia estão a decorrer: A Junta 

de Freguesia, em conjugação 
com os serviços do Municí-
pio de Paredes, colabora, 
através do seu Serviço de Hi-
giene Urbana, no apoio da 
limpeza de ruas e espaços 
públicos, sensibilizando to-
das as partes envolvidas e 
planeando a limpeza.

Junta de Freguesia de Rebordosa em tempos de pandemia
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A lenga-lenga do costume

O 
Projeto de Lei que estabele-
cia o regime (o procedimen-
to e prazos) para a reposição 

de freguesias extintas, agora apre-
sentado pelo PCP, previa que essa 
decisão fosse tomada em tempo útil 
para ser efetiva no processo eleitoral 
para as autarquias locais para este 
ano. Esse Projeto de Lei respeitava 
sempre a vontade das populações 
(porque aplicável a freguesias extin-
tas sem decisão favorável dos órgãos 
municipais e de freguesia) e daria res-
posta a centenas de tomadas de posi-
ção e moções nesse sentido. 
As freguesias extintas em 2013 pelo 
PSD e pelo CDS, contra a vontade da 
população e só respondendo à impo-
sição de uma Troika estrangeira, po-
diam deste modo ser recriadas. Era a 
retificação de um erro (o da chamada 
Reorganização Administrativa do 
Território das Freguesias), com a sub-
versão da história e princípios do Po-
der Local Democrático, com a redu-
ção da proximidade, o afastamento da 
participação, a afetação da represen-
tatividade, a perda de identidade. O 
País tornou-se mais desigual, mais 
assimétrico, menos coeso, com me-
nos 20.000 eleitos de freguesia. A ex-
tinção foi feita a regra e esquadro, 
com critérios cegos. Não por acaso 
dois terços dos Executivos e Assem-
bleias Municipais não se pronuncia-
ram, restando-nos o seu silêncio. 
Neste tempo decorrido acumularam-
-se insatisfações e contradições. Há 
uniões de antigas freguesias com uma 
dimensão territorial e populacional 
(de 20.000 habitantes…) que pare-
cem novos “pequenos municípios” 
mas sem recursos, nem competên-
cias, sede de um poder real ausente e 
afastado de uma ampla periferia. 
Mas o Projeto de Lei do PCP não pas-
sou no Parlamento. PS, PSD, CDS, 
PAN, Iniciativa Liberal e Chega, 
chumbando-o, são responsáveis pelo 
seu veto, pelo defraudar das expecta-
tivas criadas e são deste modo cúm-
plices do erro de há 8 anos. E aqui ca-
be destacar a falta de coerência e 
vontade política do PS. Com a entrega 
tardia de Proposta de Lei (Dezembro 
de 2020) e o protelar do andamento 
dos trabalhos na Comissão, a que 

acresce inúmeros pretextos para não 
cumprir compromissos anteriormen-
te assumidos (em 2018), o Governo 
do PS mostrou a face de uma politica 
sem princípios, a soldo de estratégias 
eleitorais circunstanciais. 
Nada de muito diferente do que se 
passou com a Regionalização, onde, 
independentemente das roupagens 
linguísticas, a mesma incoerência, o 
mesmo faz-de-conta, não esconde-
ram o mesmo propósito de manter a 
velha centralização administrativa. 
Com a introdução de esconsos pre-
textos, como são critérios como a di-
mensão populacional, área geográfi-
ca, viabilidade económico-financeira, 
equipamentos, entre outros, fica cla-
ro que não se quer repor, antes pelo 
contrário, se quer impedir. 
Nada de muito diferente do que se 
passa com o encerramento de servi-
ços públicos de proximidade, cujo rit-
mo sendo atenuado, não foi contudo 
revertido. 
São inúmeras as vozes que se preten-
de calar, bem como os interesses legí-
timos dos fregueses de concelhos co-
mo Gondomar, Valongo, Esposende, 
Marco, Penafiel…. e muitos, muitos 
locais, onde se constata que a malfada 
Reforma Administrativa de Relvas 
tem afinal novos e inconfessados 
a p o i a n t e s  e m  o u t r o s  s e c t o r e s 
políticos. 
Resta continuar a ouvir essas vozes, 
até ao dia em que por força da vonta-
de popular se torne inevitável respei-
tar a sua voz. Democraticamente. 

À 
medida que se restringiu significativa-
mente as atividades comerciais e pes-
soais, o público geral e políticos eleitos 

começaram, naturalmente, a questionar por 
quanto tempo estas restrições deveriam conti-
nuar. Muitas opiniões foram verbalizadas, mui-
tas vezes mais com base no desejo individual de 
retomar a vida normal do que em evidências e 
raciocínio epidemiológico sólido. No entanto, o 
relaxamento prematuro das restrições já se 
mostrou desastroso. Então, em quais informa-
ções devemos fundamentar as decisões de con-
trole de infeções?
Segundo o bom senso, é razoável relaxar as res-
trições numa determinada área quando tal re-
laxamento não irá aumentar o número de ca-
sos.  Ter poucas ou nenhuma pessoa com infe-
ção transmissível é o componente mais óbvio. 
Embora a meta de nenhum caso seja teorica-
mente ideal, ela não é realista a nível prático. 

No entanto, qualquer que seja o critério mais 
importante, é necessário entender que a inci-
dência de infeção transmissível diferente de 
zero numa região com um número significativo 
de pessoas suscetíveis significa que a região 
continua em risco de ter o aumento geométrico 
de casos que ocorrem quando a replicação viral 
não está restrita por medidas de saúde pública. 
O controle do movimento é particularmente 
desafiador, porque as discussões de planea-
mento atuais baseiam-se em fronteiras admi-
nistrativas artificiais de cidades e municípios, 
em vez das regiões naturais, pelas quais viaja-
mos e interagimos conforme determinado pe-
las nossas redes sociais e comerciais. A interco-
nexão normalmente estreita entre comunida-
des ou cidades vizinhas e seus subúrbios 
significa que seria particularmente desafiador 
aplicar e monitorizar o relaxamento em uma, 
mas não na outra comunidade ou cidade. É pro-
vável que um planeamento que defina uma re-
gião levando em conta os padrões normais de 
tráfego humano dentro de uma região seja mais 
seguro e bem-sucedido.
Assim, fica claro que o relaxamento do distan-
ciamento social e a reabertura da atividade co-
mercial normal não podem ser feitas de forma 
segura sem antes:
Realizar testes generalizados na região onde se 
considera implementar o relaxamento dos pa-

Desconfinamento

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

M
ais de vinte e cinco anos volvi-
dos do início da privatização 
das Águas de Paredes, e eis-

-nos chegados a um dos maiores falhan-
ços de sempre de gestão municipal e de 
um bem fundamental. Devido ao pecu-
liar desenho institucional da privatiza-
ção realizada e agora do chamado “res-
gate” de municipalização, a legitimidade 
política do executivo da Câmara Munici-
pal de Paredes baseia-se, desde sempre, 
naquilo que os cientistas políticos deno-
minam de resultado de legitimidade pú-
blica, isto é, a capacidade de gerar um 
nível de bem-estar aos cidadãos que, 
caso não fosse gerido por uma entidade 
de gestão transversal (municipal) gera-

ria um nível de bem-estar ainda mais 
baixo. 
Talvez por defeito profissional cada vez 
mais tenho aversão às chamadas solu-
ções milagrosas ou aquelas que vulgar-
mente nos são apresentadas como sen-
do chave na mão. Um milagre que vem 
resolver todas as preocupações do con-
sumidor final e deixa desresponsabiliza-
do aquele que se pretende que possa vir 
a gerir o conteúdo pretendido. Nesta 
premissa profundamente teórica não 
posso deixar de ressalvar a análise de 
problemas caso a caso e mais recente-
mente (até devido à Pandemia) as lições 
aprendidas da análise do risco associado 
a cada atividade. Isto, porque olho para a 
origem da privatização das Águas de Pa-
redes e para esta solução final de retoma 
municipal como dois falhanços fruto da 
promessa de uma solução chave na mão 
que só se resolverá lá para a década 50 
quando os munícipes de Paredes acaba-
rem por pagar a venda, a compra, a ges-
tão municipal da água e finalmente a 
água que bebem ou descartam no terri-
tório de Paredes.

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Águas de paredes não movem moinhos!
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drões para identificar, com segurança, a inci-
dência da doença e a taxa de transmissão.
Produzir e distribuir o máximo possível de tes-
tes rápidos de ponto de atendimento;
Expandir a realização de testes para incluir pa-
cientes com uma ampla variedade de sinais e 
sintomas, incluindo aqueles com sintomas le-
ves ou sem sintomas;
Realizar vigilância contínua e testar possíveis 
novos casos;
Rapidamente identificar e testar contatos de 
casos positivos;
Motivar um grande número de pessoas para 
fazer testes, rastrear casos e monitorizar o iso-
lamento e a adesão à quarentena;
Manter comunicação frequente com o público 
e usar muitas modalidades relacionadas a 
quem pode viajar, para onde e quando;
Políticas nacionais.
Testes rápidos de ponto de atendimento são 
importantes porque é menos provável que o 
isolamento autoimposto tenha adesão quando 

houver apenas suposição de possível doença 
em vez de um diagnóstico baseado em testes, e 
porque a identificação e o rastreamento de 
contatos podem começar imediatamente sem 
ter que rastrear um paciente dias depois. 
Além disso, o teste de anticorpos de pessoas já 
infetadas pelo vírus combinado a dados confiá-
veis sobre a concentração de anticorpos que 
oferece proteção, fornecerá a garantia de que 
os pacientes estão em baixo risco e podem re-
tornar à atividade pública, especialmente auxi-
liando no atendimento a pacientes.
Se estas medidas não forem tomadas, é prová-
vel que o relaxamento das precauções de con-
tato reinicie ou piore um surto. 
Se os casos continuarem a ocorrer ou se não for 
possível reduzir, significativamente, o contato 
com áreas de transmissão ativa, as precauções 
precisarão de ser restabelecidas.
Mas não é ameaçando a população que se ob-
têm resultados, é testando, testando, testando 
e vacinando, vacinando, vacinando.

Águas de paredes não movem moinhos!
O erro de chamar resgate a uma compra 
avultada que irá custar muito mais do 
que aquilo que se anuncia agora de 22,5 
milhões de euros é tão grande ou ainda 
maior do que uma venda de um serviço 
lucrativo de distribuição de água com 
promessas não cumpridas de criação de 
um serviço de qualidade na distribuição 
da água potável e de um saneamento 
com cobertura em todo o território do 
concelho. São dois falhanços num só as-
sunto e um só pagador que é o consumi-
dor de Paredes que foi e está a ser iludi-
do com a segurança de fornecimento e a 
qualidade do serviço que não é a prática 
da empresa que gere o bem público.
Sem querer esmiuçar a questão política 
do endividamento para a compra é notá-
vel que o resgate sirva de rótulo à maior 
operação financeira que o município de 
Paredes tenha aprovado neste mandato 
em que se propunha baixar significati-
vamente o endividamento da Câmara 
Municipal e fez disso bandeira partidá-
ria nas últimas eleições. 
Para falar verdade, será para pagar até 
2050!

Chegados aqui, temos um quadro de au-
mento dos preços da água ainda com 
buracos da distribuição em baixa, au-
mento dos custos do saneamento e dife-
renças de preços na instalação das áreas 
sem cobertura de rede, resolução da 
antiga ETAR de Paredes por integração 
do um sistema multimunicipal e ainda 
problemas de descargas ilegais para os 
Rios Sousa e Ferreira com uma frequên-
cia tal que não permite a utilização para 
fins de recreio e que nos envergonha co-
mo como cidadãos de um país integrado 
na União Europeia.
Infelizmente, um falhanço de falta de vi-
são na gestão da água, de falta reflexão 
quanto às diferenças no território e de 
uma gestão de um contracto onde faltou 
regulação e sanções ao incumprimento. 
No final, enquanto eleitores, não dispo-
mos de quaisquer mecanismos para san-
cionar, nas próximas eleições, os deciso-
res que cometeram erros (acima de tudo 
de autossobrevivência e pouco rigor) 
assim como os que decidem agora errar 
com mais um balde de dinheiro frio so-
bre o problema que vai persistir.

psilvaparedes@gmail.com

Um “regresso” faseado…

O 
início da semana trouxe-nos 
um novo regresso à normali-
dade possível nos dias que 

correm, um regresso faseado, onde se 
espera que a responsabilidade indivi-
dual impere.
A fatura do confinamento ainda não 
está fechada, todos sabemos que será 
pesada, mas infelizmente, ainda exis-
tem muitas parcelas por somar.
Apesar das críticas aos apoios, a verda-
de é que se olharmos para os números 
divulgados pelo governo, temos uma 
pequena noção do preço final que a fa-
tura poderá atingir.
Segundo os dados divulgados pelo go-
verno, temos 2,8 milhões de pessoas 
abrangidas por medidas de apoios ex-
traordinários no âmbito do Covid-19, 
mais de 168 mil empresas apoiadas e 
3.2 mil milhões de euros de apoios pa-
gos, incluindo isenções e reduções 
contributivas…sim, 3.2 mil milhões de 
euros, um número que certamente dá 
muito que pensar.
Entre Lay-off´s, apoios à retoma, pro-
gramas como ATIVAR.PT e os incenti-
vos às normalizações de atividades, o 
governo anunciou um apoio de 1.8 mil 
milhões de euros pagos que abrange-
r a m  c e r c a  d e  1  m i l h ã o  d e 
trabalhadores.
Ao olhar para os dados anunciados, a 
dúvida não é sobre a veracidade dos 
números, é tentar perceber se não va-
mos precisar de pelo menos do dobro 
para que a normalidade seja reposta.
Esta reabertura equilibrada na minha 
opinião, é uma luzinha de esperança 
para os milhares de negócios afetados 
pela crise pandémica, mas se a respon-
sabilidade que todos temos de ter não 
se verificar, corremos o risco de ver as 
medidas restritivas novamente a ser 
impostas, e infelizmente este cenário 
tem sido uma constante um pouco por 
toda a Europa, aí sim temo que todas as 

esperanças caiam por terra e que a re-
toma seja infelizmente uma miragem 
para muitos casos.
As recentes notícias sobre a possibili-
dade de um aumento de imunizados 
pela via da vacinação, deram a todos 
uma esperança de um retomar mais rá-
pido, mas como podemos ver, infeliz-
mente o plano tem sofrido alguns cons-
trangimentos, ou não chegam as doses 
esperadas ou são as dúvidas clinicas 
que por precaução mandam suspender 
a vacina, que existia em maior quanti-
dade. Tudo isto levanta dúvidas, será 
que realmente vamos conseguir ter no 
verão a tal imunidade de grupo que nos 
permitiria fazer sonhar com uma vida 
quase normal?
Apesar de todas estas dúvidas, o balan-
ço da reabertura é para já positivo, os 
alunos das creches, do pré-escolar e do 
1.º ciclo regressaram às aulas presen-
ciais, às suas rotinas que tanta falta fa-
zem a todos nós, mas sem dúvida que 
fazem ainda mais nesta faixa etária. 
Parece-me ser consensual, que os alu-
nos dos anos iniciais de escolaridade 
eram os que estavam a ser mais preju-
dicados com o ensino à distância, ape-
sar de todos os esforços que os profes-
sores e a autarquia fizeram, a verdade 
é que nestas idades não são só as 
aprendizagens que estão em causa, o 
gosto pela escola e pela aprendizagem, 
as rotinas, os processos de socializa-
ção, a saúde física e mental, tudo isso 
e s t a v a  e m  c a u s a  c o m  e s t e 
confinamento.
Em Paredes, os números desceram fe-
lizmente de uma forma drástica, mas 
importa relembrar e insistir que infe-
lizmente a reversão pode ocorrer mui-
to rapidamente, não podemos deitar a 
perder todo o esforço feito até agora, 
as regras de distanciamento social, o 
uso de máscara e higienização das 
mãos vão ter de continuar a fazer parte 
das nossas rotinas, o cumprimento das 
regras impostas pela DGS e pelo gover-
no vão ter de se manter. Esta será a 
nossa nova normalidade, só assim po-
demos ajudar todos os que viram as 
suas vidas afetadas por uma crise que 
chegou de forma silenciosa e que teima 
em não nos deixar.

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

E viveram  
felizes para 
sempre...  
em palácios 
separados

Com o papá

Viveram felizes para sem-

pre… mas não juntos. A 

Branca de Neve e o Prín-

cipe separaram-se! A fi-

lha, Violeta, não queria 

acreditar! Afinal, não era 

suposto ser um conto de 

fadas? E como é que tal 

podia acontecer no seu 

conto de fadas? O que era 

feito do final feliz e da 

promessa de E viveram 

felizes para sempre?

Os pais separaram-se, 

mas a princesa Violeta 

encontrou o seu final fe-

liz… e tu também vais 

encontrá-lo!

No final do livro, Inês 

Balinha Carlos, psicóloga, 

apresenta sugestões pa-

ra os pais sobre a forma 

como devem comunicar 

às crianças que se vão se-

parar e a que aspetos de-

verão estar atentos para 

garantirem o seu bem-es-

tar e a sua felicidade nes-

ta nova realidade. Por-

que, mesmo em palácios 

separados, cada um dos 

protagonistas tem direi-

to a um final repleto de 

felicidade.

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a es-

ta história e, com a ajuda 

dos pais, enviá-lo para bi-

blioteca@fundacaoalord.

pt. Mais tarde, quando 

voltarem a visitar a nossa 

Biblioteca, poderão ver 

os vossos trabalhos numa 

exposição dedicada a es-

ta atividade, e entretanto 

vamos publicando aqui os 

desenhos que nos forem 

chegando.

Participem!  

Com o dia de amanhã irei 

sonhar, no meu travessei-

ro, porque o papá é tão 

especial e entre todos é 

sempre o PRIMEIRO.                                                                

Com o papá, todos os mo-

m e n t o s  s ã o  m u i t o 

especiais!

Autor: BROWN, James - 

"Com o papá", Porto, Por-

to Editora, 2017
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Edifiquei a minha cabana
no meio dos homens

porém não se ouve o clamor
de carroças ou cavalos

e tu perguntas-me,
como é isso possível?

Quando o coração se ausenta, até os lugares se afastam também.

Colho agora crisântemos
junto da sebe virada a leste,

tão quieta a montanha do Sul,
é apenas um brilho sereno e belo

na distância que alcanço
no clarão do crepúsculo
os pássaros em bandos
ao voar para os ninhos

para lá regressam ao que parece
há em tudo isto uma verdade profunda

mas ao querer dizê-la
não encontro palavras.

Bebendo vinho

É com muito prazer que 
publicamos os desenhos 
que alguns de vocês nos 
enviaram, em resposta à 
nossa proposta de ilustra-

ção dos contos que temos 
vindo a apresentar. A me-
lhor recompensa para o 
nosso trabalho é saber que 
vos proporcionamos o pra-

zer de ouvir e ler histórias.  
Agradecemos a vossa cola-
boração. Parabéns pelos 
trabalhos! Semanalmente, 
continuaremos a trazer-

-vos mais contos para mo-
mentos divertidos, mas 
também de sonho, de refle-
xão…e de criação de mui-
tos desenhos!

Olá, amiguinhos!

JÁ ASSINOU  
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"

Rua Dr. José Correia, 

nº71 - 2º Esquerdo 

Castelões de Cepêda 

4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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FALECEU

ANA ROSA MOREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 13 de março com 86 anos.  
Última residência: Rua do Guardão nº. 149, 

Gandra, Paredes.  Era viúva de Américo Seabra.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM  
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de março com 55 anos.  
Última residência: Av. Padre Luís Pinto Carnei-

ro, Gandra, Paredes.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

ROSA DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de março com 82 anos.  

Última residência: Rua Antero Ferreira Leal,  

nº. 2476, r/c, Lordelo,  Paredes.   

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-

lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 

o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-

riamente cometida

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ARMANDINO 
TEIXEIRA ALVES
Faleceu no dia 16 de março com 79 anos. 
Era natural de Urrô - Penafiel e residente  

na Rua Central de Urrô, nº. 711, Urrô, Penafiel. Era divorciado.

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

URRÔ/PENAFIEL

FALECEU

JOAQUIM MANUEL 
MACHADO TEIXEIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de março com 69 anos.  

Era natural de Santo Ildefonso - Porto e residente na  
Rua Central de Mouriz, nº. 330, 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

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?
"oprogressodePAREDES"

O seu jornal quinzenário
Rua Dr. José Correia, nº71 - 2º Esquerdo | Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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PUBLICIDADE

AVISO
MUNICIPIO DE PAREDES

Segunda Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Paredes

- Discussão Pública -

- Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Pare-
des torna público que, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 89º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária realizada no 
dia 18 de fevereiro de 2021, aprovar e submeter a segunda alteração ao Plano de Urbanização 
da Cidade de Paredes a um período de discussão pública de 20 (vinte) dias seguidos, a ter início 
no quinto dia após publicitação do presente Aviso em sede de Diário da República.
- Para o efeito, o processo (deliberações de Câmara, relatórios de fundamentação, pareceres, 
proposta de alteração e demais elementos) estará disponível para consulta no sítio eletrónico 
oficial do Município (www.cm-paredes.pt) e na Divisão de Planeamento, desta Câmara Muni-
cipal, sita no Parque José Guilherme, 4580 – 229 Paredes, neste último caso, todos os dias, 
desde as 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, mediante 
prévia marcação, pelo telefone 255 788 810, atendendo às medidas de contingência no âmbito 
da pandemia por COVID-19. 
- As reclamações, observações ou sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consi-
deradas no presente processo de alteração, deverão ser feitas em impressos que estarão à dis-
posição nos locais referidos no parágrafo anterior, os quais deverão ser dirigidos ao Vereador 
do Pelouro do Planeamento e Urbanismo e submetidos para apreciação via aplicação dispo-
nível no sítio eletrónico oficial do Município, correio postal ou eletrónico, neste caso para o 
endereço planeamento@cm-paredes.pt, ou entrega no Balcão Único, no edifício da Câmara 
Municipal de Paredes.
 
Paredes, 8 de março de 2021

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)
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