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Sou  
persistente  
dedicada e 

trabalhadora
Beatriz Meireles, vereadora da Câmara  
Municipal de Paredes responsável pelos  

pelouros da Ação Social, Turismo e Cultura  
falou com o jornal O Progresso de Paredes  

sobre os assuntos mais prementes  
da sua vereação. 

DESPORTO  //  PÁG 08

Aliados de Lordelo e Rio Ave estão mais próximos
com acordo assinado entre as duas formações
PROTOCOLO.  O Aliados de Lordelo e o Rio Ave FC assinaram no passado dia 24 um protocolo  
que visa aproximar os dois emblemas. 

RELIGIÃO  //  PÁG. 21

PADRE RAFAEL: 
Havemos de chegar a um dia feliz

JOSÉ MOTA:

“A conquista da Taça  
de Portugal marcou-me”

DESPORTO  //  PÁG. 9

Futebol Distrital 
regressa a 
8 de Maio
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EDITORIAL/TRIBUTO

T
ive o gosto de co-
nhecer Angola, 
pela sua gente e 

pelo desenvolvimento cul-
tural, comercial e indus-
trial, na azáfama do seu dia 
a dia. Cheguei a pensar, em 
plena época de guerra, 
que os portugueses mais 
arrojados se tinham deslo-
cado para transformar 
aquela terra num oásis. 
Encontrei grandes mes-
tres em várias áreas pro-
dutivas, que muita falta fi-
zeram a Portugal. Mas a 
guerra assustou muitos 
desses profissionais. Ao 
recordar, lembrei-me de 
um grande técnico ainda 
jovem, a quem vou prestar 

tributo. Trata-se de Mário 
Ferreira da Cruz, nascido 
em 1938, na Freguesia de 
Calendário, do Concelho 
de V. N. de Famalicão. Fi-
lho de gente da classe mé-
dia à época, ainda adoles-
cente quis entrar na aven-
tura de África, a convite de 
um tio paterno, bem insta-
lado profissionalmente, 
com quem foi aprender a 
arte de protésico  e técni-
co dentário. Por lá se man-
teve, na cidade de Luanda, 
e casou com D. Angélica 
Freitas Rodrigues Cruz. 
Do seu casamento nasce-
ram as suas filhas D. Maria 
Isabel Rodrigues da Cruz e 
D. Ana Maria Rodrigues da 

Cruz, bem instaladas e es-
timadas na sociedade Pa-
redense. Até à década de 
setenta do século passa-
do, não havia na Vila de 
Paredes e nas redondezas 
técnicos especializados 
em prótese dentária, o que 
dificultava a vida aos pou-
cos dentistas locais.  Em 
1966, em plena época de 
guerra, que estava contida 
a pouca distância de Luan-
da, através de um comer-
ciante amigo,  surgiu a 
oportunidade ao ainda jo-
vem mas experiente técni-
co Mário Cruz, de sair de 
Luanda e se instalar em 
Paredes como Técnico 
dentário com oficina de 

próteses,  o que veio a 
acontecer com muito su-
cesso. Era um jovem dinâ-
mico, tecnicamente per-
feito, e com a publicidade 
da instalação da sua ofici-
na rapidamente conseguiu 
ter a adesão dos dentistas, 
bem como da população 
dos concelhos vizinhos. 
Exerceu mesmo duas ati-
vidades, fazendo trata-
mentos dentários e como 
técnico  de próteses den-
tárias, que o tornaram po-
pular num curto espaço de 
tempo, sobretudo entre os 
mais humildes, que ele 
atendia com muito cari-
nho e ajudava. Fez muito 
trabalho “pro bono”. Tudo 

isso o distinguiu na comu-
nidade local, bem como a 
sua adesão ao União Sport 
Club de Paredes, sócio dos 
Bombeiros e o gosto pela 
caça e pesca, que exercia 
nos tempos livres. Era do-
tado de uma grande habili-
dade em várias coisas em 
que se metia, porque era 
capaz e por paixão. Tam-
bém usava a política como 
desabafo em relação à po-
breza que via entre tantas 
pessoas inteligentes mas 
sem oportunidades na vi-
da. Um dia, em conversa 
amena, disse-me o quanto 
apreciava o papel social do 
Escutismo em termos de 
oportunidade para orien-

tação da juventude no ca-
minho certo, para uma 
melhor sociedade. Era afá-
vel no seu trato e amigo 
certo. Partiu em 1992, 
com surpresa para tantos 
amigos e para a família. O 
seu nome será perpetuado 
pelas gerações Pareden-
ses e gravado na história 
local.

Mário Ferreira da Cruz

N
a l iteratura 
d o  s é c u l o 
X I X  h av i a  a 

tradição de haver polé-
micas entre literatos nos 
jornais em que se zur-
ziam mutuamente cog-
nominando de forma re-
cíproca de pasquins e 
outros quejandos as pá-
ginas em papel em que 
escreviam.

Faziam-no, no entan-
to, as mais das vezes com 
elevação e elegância e de 
tais disputas saíram mo-
numentos literários como 
as célebres FARPAS  de 

Eça de Queirós e Rama-
lho Ortigão.

Hoje em dia já não é as-
sim. Acabou-se a necessi-
dade do papel para quem 
só pretenda ofender a 
Honra dos outros. O aces-
so à publicitação das pró-
prias palavras é tão facili-
tado pelo Facebook e ou-
tras redes sociais que não 
tem um critério mínimo 
de qualidade e, sobretu-
do, não há um critério mí-
nimo de verdade. 

Nem crivo ou escrutí-
nio… Quem ler até pode 
pensar que é verdade!

Quem é visado até po-
de pensar que não vale a 
pena o incómodo de se 
incomodar.

Este problema de que 
qualquer pessoa pode di-
zer as maiores enormida-

des lançar as mais torpes 
insinuações fazer as mais 
indignas manipulações 
por julgar que pode ficar 
impunemente e despudo-
radamente tranquilo é 
um problema grave.

Esquece-se, quem o 
faz, que o facto de ser 
possível gritar alto tão al-
to que leva a palavra mais 
longe, não purifica os di-
tos difamatórios, antes os 
torna mais graves.

Por isso é que pode-
mos assegurar a quem 
estas palavras assentam 
como carapuça que a pu-
b l i c a ç ã o  f e i t a  n o  d i a 
17/03/2021 numa pas-
quinenta página de Face-
book, com partilhas pas-
quinentas em páginas 
siamesas construídas 
apenas para tentar atin-

gir o máximo de divulga-
ção e amplitude que con-
siga vai ter devida respos-
ta no lugar devido. E o 
castigo será, espera-se 
exemplar.

Como dano colateral 
possivelmente, destapar-
-se-á o véu que esconde o 
p o l u t o  p o r  b a i xo  d o 
aparente.

Há várias instituições 
em Paredes que mere-
c e m  r e s p e i t o  e  p e l a s 
quais, pela sua antiguida-
de, se deve pensar 1 ou 2 
vezes antes de dizer bem, 
e pensar 3 ou 4 antes de 
dizer mal. São 4. Nem vale 
a pena enumerá-las que 
todos sabem quais são e o 
Progresso de Paredes é 
uma delas

A h ,  e s q u e c i a - m e ! .  
Há gente que nem uma 

vez consegue pensar …
Foi certamente o caso, 

e, se calhar será erro nos-
s o  d a r  i m p o r t â n c i a  a 
quem não a tem e palco a 
quem tem jeito circense.

Mas Chega de aturar 
insignificantes, e de os 
achar meros pedaços fol-
clóricos de um Portugal 
decadente.

Porque um dia de tão 
convencidos e de tão en-
calavitados nas pontas 
dos seus pés, começarão 
a acreditar nas próprias 
mentiras, e julgar-se-ão 
no direito de espalhar la-
ma e pus sobre tudo o que 
os rodeie e a quem quei-
ram fazer sombra.

Triste de quem achin-
c a l h a  p a r a  n ã o  s e r 
achincalhado.

Triste de quem perse-

gue para depois se dizer 
perseguido.

Na referida publica-
ção de 17/03/2021, par-
tilhada 14 vezes pela 
mesmas poucas pessoas e 
organizações encapadas, 
pratica-se os crimes de 
difamação, agravada pelo 
meio expansivo utilizado, 
e de usurpação dos sím-
bolos de pessoa coletiva.

Se estou preocupado? 
Não. Mas quem estiver 
junto ao individuo que 
não sabe o que diz, o tal 
que não pensa,  devia 
estar.

Lá está, é o mal de pen-
sar que o PROGRESSO 
DE PAREDES é algo de 
comparável a uma coisa 
como o YES PAREDES.

Pois é, esqueci-me: O 
fulano não pensa!

EDITORIAL

Juntos contra a  demagogia 21
Por
VASCO RIBEIRO
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SOCIEDADE

E
m reunião privada 
do Executivo, a Câ-
mara Municipal de 

Paredes aprovou a minuta do 
protocolo da Rede de Biblio-
tecas de Paredes que visa re-
forçar o trabalho colaborativo 
d e  1 3  b i b l i o t e c a s 
referenciadas.

Esta ação insere-se no âm-
bito do estabelecimento de 
parcerias que “promovam di-
nâmicas conjuntas de organi-
zação, gestão e disponibiliza-
ção de recursos documentais, 
nomeadamente livros, e pro-
movam a leitura e o desenvol-
vimento das literacias”, refere 
o Município em nota de im-

prensa. Refira-se ainda que o 
papel da Biblioteca Municipal 

de Paredes, “como infraestru-
tura cultural de extrema im-

portância para potenciar há-
bitos de leitura, de escrita, de 

conhecimento histórico e cul-
tural do concelho, será a enti-
dade dinamizadora desta 
cooperação.”

Pretende-se, na prática, 
criar um grupo de trabalho em 
rede que organizará um catá-
logo digital coletivo das Biblio-
tecas do Concelho de Paredes 
que será disponibilizado onli-
ne de forma gratuita, bem co-
mo realizar outras iniciativas 
conjuntas ligadas à leitura. 
Desta rede de Bibliotecas de 
Paredes farão parte: Bibliote-
ca Municipal de Paredes; BI-
BLIOTECAS ESCOLARES: 
Agrupamento de Escolas Da-
niel Faria – Baltar; Agrupa-

mento de Escolas de Cristelo; 
Agrupamento de Escolas de 
Lordelo; Agrupamento de Es-
colas de Paredes; Agrupa-
mento de Escolas de Sobreira; 
Agrupamento de Escolas de 
Vilela; Escola Secundária de 
Paredes; Centro de Formação 
de Associação de Escolas de 
Paços de Ferreira, Paredes e 
Penafiel; Centro de Formação 
Profissional das Indústrias da 
M a d e i r a  e  M o b i l i á r i o 
(CFPIMM); BIBLIOTECAS DE 
FREGUESIAS: Junta de Fre-
guesia de Recarei e Junta de 
Freguesia de Rebordosa; E 
BIBLIOTECA PRIVADA: Fun-
dação A Lord.

Câmara de Paredes aprova 
protocolo para Bibliotecas em rede
PARCERIA. As bibliotecas do concelho de Paredes passarão a estar associadas em rede, de forma a promover novas dinâmi-
cas e hábitos de leitura. Os livros passarão a estar disponíveis, igualmente, em forma digital.

PUB

O candidato do PSD em Paredes, Ri-
cardo Sousa, fez a sua apresentação no 
passado dia 27 de Março no Parque José 
Guilherme em frente aos Paços do Con-
celho. O slogan do candidato autárquico 
é “Primeiro as Pessoas”, tendo o mesmo 
assegurado que o programa eleitoral te-
rá “sempre primeiro as pessoas, dando 
especial atenção à educação, habitação e 
às questões sociais, sem esquecer o ve-
tor da saúde”.

PSD apresentou 
candidato  
à Câmara
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N
o passado dia 24 
d e  M a r ç o  f o i 
efetuada a lim-

peza de uma parte da Ribei-
ra  d a s  Í n s u a s  q u e  f a z  a  
ligação do Parque do Rio 
Ferreira, em Rebordosa, 
até próximo da sua foz, no 
Rio Ferreira, em Lordelo. 
Esta ação de proteção am-

biental resultou da parceria 
entre a Aprisof - Associa-
ção de Proteção dos Rios 
Sousa e Ferreira, a Câmara 
Municipal de Paredes e as 
Juntas de Freguesia das li-
nhas de água do Concelho 
propostas para a limpeza e 
p r e s e r v a ç ã o  d o s  r i o s  e 
ribeiras. 

A intervenção realizada 
integra-se no planeamento 
do Pelouro do Ambiente da 
autarquia que irá realizar, 
ao longo deste ano, um con-
junto de ações de limpeza, 
manutenção e preservação 
das ribeiras e regatos. Se-
gundo nota da Câmara Mu-
nicipal “a qualidade dos rios 

depende da manutenção e 
preservação das ribeiras. 
Para além da urgência de 
redução das fontes de po-
luição e contaminação das 
linhas de água, é fundamen-
tal valorizá-las dando a co-
nhecer a sua beleza, a sua 
b i o d i v e r s i d a d e  e 
geodiversidade”.

Ribeira das Ínsuas  
com limpeza
AMBIENTE. A ribeira das Ínsuas terá uma ação de limpeza através de uma parce-
ria de proteção ambiental. A valorização deste espaço é prioritária. 

Foi por unanimidade 
que o executivo da Câma-
ra Municipal de Paredes 
aprovou o Regulamento 
Municipal das Zonas de 
Estacionamento de Dura-
ção Limitada.

Este documento que 
anteriormente tinha sido 
submetido a consulta pú-
blica terá ainda de ser dis-
cutido e votado na próxi-
ma Assembleia Municipal, 
a realizar este mês e publi-
cado em Diário da Repú-
blica para entrar em vigor.

O presidente da Autar-
quia, Alexandre Almeida, 
sublinha que as alterações 
às regras de estaciona-
mento servem essencial-
mente “para responder 
aos novos desafios da mo-
bilidade na cidade de Pa-
redes e possibilitar a me-
lhor gestão e fiscalização 
das zonas de estaciona-
mento de duração limita-
da, disciplinando o par-
queamento e evitando 
que o mesmo seja efetua-
do de forma abusiva. Pre-
t e n d e m o s  i g u a l m e n t e 

contribuir para o maior 
bem-estar das populações 
e melhoria da qualidade 
de vida”.

Sublinhe-se que a prin-
cipal medida refere-se à 
“possibilidade de antece-
der a autuação nos termos 
do Código da Estrada, cor-
respondente ao valor mí-
nimo de 30 euros, que com 
o novo regulamento per-
mite ao cidadão efetuar o 
pagamento da taxa de 
6,60 euros, valor corres-
ponde a um dia de estacio-
namento, no prazo de cin-
co dias úteis”.

Das alterações ao ante-
rior regulamento destaca-
-se ainda “a redução do 
tempo de taxação dos par-
cómetros de 12h para 11 
horas diárias, ou seja, o 
estacionamento é pago 
das 8h00 às 19h00, de se-
gunda a sexta-feira. O no-
vo regulamento introduz 
também a isenção de pa-
gamento do estaciona-
mento ao sábado que an-
teriormente era pago das 
8h00 às 13h00”.

Estacionamento  
na cidade de Paredes 
com novo regulamento 

O Município de Paredes 
organizou entre os dias 29 e 
1 de Abril atividades online 
para os jovens no âmbito do 
“ O c u p a - t e  –  Fé r i a s  d a 
Páscoa”.

Para as Associações de 
Estudantes ocorreu um en-
contro “virtual” com os seus 
representantes, a 30 de mar-
ço, via Zoom, sobre técnicas 

e ferramentas práticas para 
elaborarem currículos vitae 
criativos e preencherem do-
cumentos oficiais como o 
IRS, por exemplo. As dicas 
úteis foram dadas no Webi-
nar: currículos vitae criati-
vos e outras “cenas” pelas 
técnicas do CLDS 4 G Pare-
des Integra e pela Câmara 
Municipal de Paredes.

O Pelouro da Juventude 
lançou também o desafio, 
através do Podcast – “O que 
eu quero para a Casa da Ju-
ventude de Paredes” – de 
José Paulo Soares, de 16 
anos, residente em Cete, 
autor da rubrica no Insta-
gram “A falar é que a gente 
se entende”. O estudante 
apela aos jovens pareden-

s e s  p a ra  a p r e s e n t a r e m 
ideias que pretendam dina-
mizar no futuro espaço da 
Casa da Juventude. O pro-
grama Ocupa-te – Férias da 
Páscoa contemplou ainda o 
início da votação dos proje-
tos do Orçamento partici-
pativo Jovem Municipal 
“Um Conselho Para O Teu 
Concelho”.

Férias da Páscoa online em Paredes
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DESPORTO

O que é mais importante 
num clube?

As infraestruturas, a ambi-
ção de querer crescer e melho-
rar e condições para as cama-
das jovens. A formação princi-
palmente nos clubes mais 
pequenos é fundamental. Hoje 
em dia qualquer atleta da for-
mação pode dar nas vistas e os 
clubes podem ser compensa-
dos por esse talento que fazem 
surgir. A formação, principal-
mente dos clubes mais peque-
nos, é o futuro dos clubes. 

Quando sai para o Paços 
vai para o seu actual clube, o 
Leixões, onde faz uma época 
absolutamente fantástica da 
qual os adeptos do futebol 
português certamente não se 
esquecem. Que recordações 
tem dessa época??

Foi uma equipa fantástica…
Nessa época conseguimos 
derrotar o FCPorto e o Spor-
ting para o campeonato e eli-
minar o Benfica da taça… Era 
uma equipa de muitos jogado-
res desconhecidos, mas uma 
equipa com grande personali-
dade e atributos. Fizemos um 
campeonato brilhante, estive-
mos em 1º Lugar até Dezem-
bro. Mas ali não foi só o ganhar, 
foi a convicção com que se fa-
zia as coisas. Era uma equipa 
com grande talento, com gran-
de personalidade, mas depois 
chegou o mercado de transfe-
rências de janeiro e aconteceu 
aquilo que acontece às equi-
pas mais pequenas… perdi vá-
rios jogadores que foram ven-
didos. A partir daí tivemos 
mais dificuldades mas mesmo 
assim conseguimos acabar em 
6º,  que foi  uma excelente 
classificação.

E esse Leixões era uma 
equipa que jogava muito 
bem… Às vezes as pessoas 
têm ideia de que as suas equi-
pas só jogam â defesa, para o 
‘pontinho’… sente que há 
pessoas que têm uma ideia 
errada das suas ideias e das 
suas equipas?

Eu acho que as pessoas não 
estão atentas ao futebol e não 
percebem nada de futebol. Eu 
nem sei bem como chegam a 
essa conclusão… Eu ganhei vá-
rias vezes aos três grandes, e 
aqui em Portugal a mentalida-
de é a de que os três grandes é 
que interessam, sem olhar pa-
ra os pequenos. Eu quando 
ganho ou empato com o FC 
Porto, é porque fiz um favor ao 
Benfica, ganho ao Sporting fa-
ço um favor ao Porto… As pes-
soas em Portugal não têm a 
noção do que é treinar uma 
equipa mais pequena. Incomo-
da-me que eu ganhando ao 
Porto ninguém diga que ele 
ganhou porque estava no Pa-
ços de  Ferreira ou no CD 
Aves… dizem que eu ganhei 
porque estou a fazer o favor ao 
Benfica… e Isso incomoda-me 
porque eu não presto vassala-
gem a ninguém.  O que as pes-
soas querem é que se vá jogar 
com os 3 grandes de peito 
aberto, perca por três ou qua-
tro golos, e depois digam,  ‘jo-
gou o jogo pelo jogo, jogou o 
futebol positivo’… O Futebol 
não é isso…. o positivo é con-
frontar os grandes com as ar-
mas que temos, com estraté-
gia. Dêem-me os craques que 
eles têm ou metam-me a trei-
nar um dos três grandes e ve-
jam se eu não jogo sempre pa-
ra ganhar…

Por alguma razão quando 
tenho um projecto para subir 
de divisão na 2ª liga as minhas 
equipas são as equipas que 
mais ganham e que mais golos 
marcam… Estatisticamente 
está comprovado que sou dos 
treinadores com mais percen-
tagem de vitórias da 2ª Liga. 
Se me dão um projecto para 
subir de divisão, eu sei perfei-
tamente que as minhas equi-
pas terão de assumir o jogo, 
terão a responsabilidade de 
ganhar. Os aspectos ofensivos 
terão de estar muito mais roti-
nados, tenho de ganhar muito 
mais vezes. Agora se vou trei-
nar uma equipa que luta para 
não descer, que não tem capa-
cidade na 1ª Liga de assumir o 
jogo… e mesmo assim basta ir 
analisar, por exemplo, os meus 
resultados no CD Aves no ano 
em que ganhamos a taça e as-

seguramos a manutenção… 
Mesmo em relação a esse jogo 
da taça, usei estratégia, que 
nos permitiu conquistar a taça 
de Portugal… se calhar se ti-
vesse ido jogar ‘taco a taco’ e 
perdesse por três ou quatro as 
pessoas diziam que joguei um 
futebol positivo, mas se calhar 
não ganhava a taça que era o 
mais importante naquele mo-
mento… Quem tem essa ideia 
não sabe analisar nem está 
atento ao que é o futebol… Te-
mos de jogar com as nossas 
armas e com os pontos fortes 
das nossas equipas.

Passando ao Desportivo 
das Aves, à subida de divisão 
e à conquista da Taça de Por-

tugal, qual foi a sensação des-
se triunfo? E a preparação 
para esse jogo?

Eu estive na subida, saí, es-
tive na Tunísia, e regressei com 
o clube numa situação muito 
difícil. O clube estava em últi-
mo lugar, numa posição muito 
complicada. Acabamos por fa-
zer grandes jogos, grandes vi-
tórias como já falei, com mui-
tos golos, e chegamos ao pe-
núltimo jogo, em Moreira de 
Cónegos e conseguimos a ma-
nutenção com uma vitória por 
3-0. E a partir daí preparamo-
-nos para a final. No último jo-
go do campeonato, rodamos a 
equipa, só houve 1 jogador 
desse 11 que jogou a final no 
Jamor, portanto toda a equipa 

já se estava a preparar para a 
final. E preparamos muitíssi-
mo, foi um feito extraordiná-
rio, e foi sem dúvida o jogo 
mais bonito da minha carreira. 
Chegar a uma final da taça de 
Portugal era para mim um so-
nho de menino, quando via a 
final da taça de Portugal so-
nhava um dia lá estar presen-
te. Até sonhava mesmo como 
jogador estar lá, e até estive na 
época de 82/83 perto de lá 
chegar. Felizmente aconteceu 
como treinador, com o Des-
portivo das Aves, o concretizar 
esse sonho de menino.

Quanto ao jogo, entramos 
mesmo para ganhar o jogo, a 
preparação foi feita para ga-
nhar o jogo. Um dos exemplos 

dessa estratégia foi a missão 
que dei ao Alexandre Guedes 
de sempre que nós recuperás-
semos a bola, ele tinha de se 
encostar ao Coates para o ba-
ter na velocidade. São as tais 
estratégias, de potenciar as 
nossas armas para conseguir-
mos bater adversários de ou-
tra valia.

Como é que gosta que as 
suas equipas joguem, qual é o 
‘tipo de futebol’  que lhe 
agrada?

No futebol português as 
pessoas estão habituadas a 
jogar para trás e para o lado. Eu 
não gosto disso. Eu gosto que 
sejamos verticais, gosto que o 
nosso primeiro passe seja para 

José Mota: “A conquista da Taça de Portugal marcou-me”
À CONVERSA COM… Esta é a segunda parte da entrevista de José Mota ao jornal O Progresso de Paredes. Depois de uma 
parte mais pessoal o treinador fala agora do seu passado, presente e futuro como treinador.

Vasco M. Ribeiro   
Colaborador | texto
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a frente. Gosto de ver o Liver-
pool jogar, por exemplo, joga 
para a frente, é uma equipa 
com precisão, direcionada pa-
ra as ações ofensivas. Aqui em 
Portugal as pessoas pensam 
que por se ter 70% de posse de 
bola e mesmo fazendo 0 golos 
é que se joga bem. Eu não gos-
to disso. 

Eu gosto de ganhar, ter pos-
se de bola, mas com objectivi-
dade, jogar para a frente, com 
o objetivo de fazer golos. Eu 
não consigo compreender co-
mo é que actualmente o guar-
da-redes muitas vezes é o ho-
mem com mais passes num jo-
go de futebol. Sim, pode ser 
preciso um atraso para o Guar-
da redes, e é importante o jogo 

de pés deste para estas situa-
ções; sim começar uma organi-
zação de jogo a partir de trás… 
agora por tudo e por nada para 
mim não faz sentido. E tam-
bém não consigo compreen-
der como num canto a nosso 
favor a bola possa terminar no 
nosso Guarda Redes, isso para 
mim está fora de questão. O 
canto é uma ação ofensiva, 
que tem de ser uma das gran-
des oportunidades de golo. E 
vemos que na maioria das 
grandes equipas é assim, não 
sou só eu que penso assim. Ve-
mos o Bayern, Liverpool, são 
equipas que têm posse de bo-
la, claro, mas sempre com 
olhos no golo. E são equipas 
que ganham. E por não haver 
essa mentalidade em Portugal 
é que vemos muitas das nossas 
equipas, à excepção do FC 
Porto, a perder com equipas 
de segunda linha europeia. 

Ou se começa a jogar com 
intenções de ganhar, ou os re-
sultados continuarão a ser es-
tes. É importante ter a posse 
de bola, mas é preciso ter 
olhos na baliza. Gosto de ver o 
SC Braga a jogar, é uma equipa 
que tem posse de bola mas 
com objetividade, tem movi-
mentos dos extremos fantásti-
cos. Usa passe curto, passe 
longo, variação de flanco…tem 
objetividade. Agora posse de 
bola, pela posse de bola, sem-
pre na defesa, não gosto disso. 
Gosto de ganhar.

É dos treinadores no acti-
vo com mais jogos na 1ª liga…

Sim, e orgulho-me disso. 
São mais de 400 jogos como 
treinador na 1ª Liga, sou dos 
poucos que me posso orgulhar 
disso. Eu só estive no desem-
prego agora antes de vir para o 
Leixões, e foi por opção, devido 
a alguns problemas do foro 
pessoal. Mas tive vários convi-
tes para treinar, que não pude 
aceitar por ter de tratar destes 
assuntos. E às vezes o futebol 
português não olha com o devi-
do respeito para o que o José 
Mota já fez como treinador. Por 
isso é que há os treinadores de 
carreira e os treinadores por 3 
ou 4 anos. E eu prefiro ser um 
treinador de carreira.

Falando da sua passagem 
no estrangeiro, apesar de já 
ter certamente tido vários 
convites só se aventurou 

uma vez. Porquê? E o que 
guarda dessa experiência?

Trago muita coisa positiva. 
De facto já tive muitos convi-
tes, mesmo agora quando es-
tava sem treinar muitos em-
presários e clubes me convida-
ram para treinar, mas agora 
não podia mesmo. E muitas 
vezes os convites surgem e eu 
estou a trabalhar, a treinar al-
gum clube naquele momento. 
E eu tenho um princípio: Não 
saio de lado nenhum para mu-
dar de clube, é algo que não 
faço. Por exemplo, após a con-
quista da taça, estava no Des-
portivo das Aves e tive uma 
proposta financeiramente as-
tronómica para um clube da 
Arábia Saudita. Essa proposta 
era ‘irrecusável’ qualquer um 
aceitava e muita gente me diz 
que fui um louco em não acei-
tar. Mas eu não fui. 

As pessoas no Desportivo 
das Aves confiavam em mim, 
eu acreditava nas pessoas, e 
essas pessoas até me vieram a 
desiludir, mas eu sentia-me 
bem nas Aves, e as pessoas fi-
zeram muita força para que eu 
ficasse. Disseram para eu fa-
zer o que quisesse, mas que 
por eles não saía, que queriam 
muito que eu ficasse. E eu co-
mo me estava a sentir bem, a 
ser tão bem tratado, acabei 
por ficar. E isso já aconteceu 
algumas vezes. Mas tenho o 
objetivo de no futuro ir para 
fora, sei que tenho mercado no 
estrangeiro, e tenho esse 
objetivo.

Quanto à experiência na 
Tunísia, gostei muito, tive num 
clube grande, o CS Sfaxien, 
que é um clube grande do país. 
Tive oportunidade de partici-
par na CAF, a grande prova 
africana e fazíamos viagens 
enormes, conheci vários paí-
ses naquele continente. As 
viagens eram uma loucura, sair 
com 2 ou 3 dias de antecedên-
cia, pois as viagens não eram 
directas. E muitas vezes, de-
pois do avião, ainda se seguiam 
4 ou 5 horas de autocarro. E 
foram situações que me mar-
caram, era fascinante. Eram 
coisas novas a que não estava 
habituado, foi muito enrique-
cedor. E o clube foi acolhedor, 
tratavam-me bem, gostaram 
do meu trabalho. Saí de lá por-
que depois  houve problemas 
de ordem financeira, não esta-
vam a cumprir em termos sala-

riais, e decidi vir embora. Foi só 
por isso que vim embora, e foi a 
única vez que o fiz. 

Além disso estávamos a fa-
zer um bom trabalho. Valoriza-
mos alguns jogadores, vários 
jogadores tornaram-se Interna-
cionais A, e também na seleção 
B. Ainda falo com alguns mem-
bros do clube, e eles ainda hoje 
falam da aposta que fizemos na 
formação. E já me convidaram 
novamente para ir para lá, bem 
como outros clubes da Tunísia.

Como surge agora o re-
gresso ao Leixões? Quais os 
objectivos?

O Leixões é um clube que 
me diz muito. Tenho muitos 
amigos em Matosinhos que 
me estavam sempre a dizer pa-
ra ir para lá, inclusivé o saudo-
so e meu grande amigo Vítor 
Oliveira, que me incentivava e 
sempre me falava para eu acei-
tar, que o Leixões precisava de 
mim. Já me tinham convidado 
várias vezes para ir para lá, na 
época passada, também a 
meio da época… mas agora o 
Leixões estava a viver um mo-
mento muito difícil, em zona 
de descida, e juntamente com 
esse incentivo dos amigos de-
cidi aceitar. Pelo carinho, pelo 
respeito que tenho pelo clube. 
E estamos a fazer um bom tra-
balho, temos 11 jogos nos 
quais conseguimos 20 pontos. 
Se este rácio fosse desde o iní-
cio estávamos noutra posição. 
Quanto à equipa, é uma equipa 
muito jovem, com muitos atle-
tas da formação do Leixões, 
temos dado oportunidade a 
novos talentos, e sei que há jo-
gadores lá que têm, até a curto 
prazo, qualidade e personali-
dade para atingir outro pata-
mar no futebol português.

Qual o melhor momento 
da sua carreira?

Tenho dois momentos fan-
tásticos que nunca esquece-
rei: o meu primeiro ano como 
treinador, quando assumo o 
comando do Paços de Ferreira 
e somos logo campeões, na úl-
tima jornada em Chaves, com 
o trajeto vitorioso que foi. 

E a final da taça, a conquista 
da taça de Portugal pelo Des-
portivo das Aves, quando nin-
guém acreditava que seria 
possível. São os momentos 
que mais alegria me deram e 
mais me marcaram.

José Mota: “A conquista da Taça de Portugal marcou-me”
PUB
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U
m a  v e z  q u e  a 
equipa verde e 
branca não dis-

põe, no momento, de condi-
ções na sua academia de for-
mação para fazer face a esta 
obrigação, viu-se obrigada a 
procurar soluções alternati-
vas, tendo o Estádio Cidade 
de Lordelo sido o escolhido. 
Aliás, a equipa do Rio Ave já 
tem efetuado os seus jogos 
neste complexo desportivo. 

Ao jornal O Progresso de 
Paredes, os presidentes do 
Rio Ave, António Silva Cam-
pos e do Aliados de Lordelo, 
Filipe Silvestre Carneiro re-
velaram alguns dos conteú-
dos do acordo entre os dois 
emblemas: “A duração pre-
vista é até ao término da 
época desportiva 21/22, em-
bora seja um mero formalis-
mo burocrático dado que a 
cooperação é mais abran-
gente e não limitada por pra-
zos. Começou esta época e 
para tal o Rio Ave FC com-
prometeu-se (e já concreti-
zou) a fazer uma intervenção 
muito profunda no relvado 
do Aliados, recuperando o 
terreno e fazendo o acompa-
nhamento regular da sua 
manutenção”, afirmaram.

O protocolo surgiu por 
atração mútua, a iniciativa 
foi “de ambas as partes de 
forma a formalizar uma liga-
ção que queremos estreita e 
profícua. O Rio Ave FC preci-
sava de um relvado natural 
regulamentar para a Liga Re-
velação. Fizemos o pedido, 
comprometemo-nos a inves-
tir na recuperação do terre-
no e encontramos no Aliados 
de Lordelo uma Instituição 
de eleição pela postura, vi-

são e projecto”, revelou o lí-
der vilacondense. 

Já o presidente do Alia-
dos completou: “serão feitos 
entre 10 a 12 jogos por épo-
ca pela equipa de Sub-23 do 
Rio Ave. Aliás serão apenas 
feitos os jogos uma vez que 
não vêm treinar”.

António Silva Campos re-
vela ainda: “A necessidade 
regulamentar da Liga Reve-
lação ser disputada em rel-
vado natural, com condições 

próprias para a competição: 
balneários, áreas técnicas, 
bancada coberta, capacida-
de de transmissão televisiva, 
etc, levou-nos à procura de 
um recinto que desse essa 
resposta, uma vez que o rel-
vado principal do estádio do 
Rio Ave FC, no Inverno prin-
cipalmente, começou a acu-
sar um uso intensivo, o que 
se tornou penalizador para a 
equipa principal e para a 
equipa de sub-23 pela dete-

rioração progressiva do ter-
reno. Além das condições 
mencionadas, foi tida em 
conta uma proximidade geo-
gráfica aceitável (por exigên-
cia regulamentar pertencen-
te à área da AF Porto). A isto 
juntou-se a amabilidade e 
compreensão do Aliados, 
bem como outros factos 
curiosos que nos levaram a 
este protocolo. Como referi 
antes, foi necessária uma in-
tervenção profunda na recu-
peração e manutenção do 
relvado. Durante esse tem-
po realizamos algumas parti-
das no estádio do Rebordosa 
AC, Clube que foi também de 
uma amabilidade e abertura 
incrivelmente exemplar, na 
pessoa do seu presidente a 
q u e m  a g r a d e c e m o s 
humildemente”.

No protocolo assinado 
está prevista a cedência de 
jogadores do Rio Ave ao Alia-
dos de Lordelo. Sobre este 
assunto o presidente da 
equipa paredense, Filipe Sil-
vestre Carneiro revela que 
“esses atletas têm que nos 
agradar e vir de encontro às 
necessidades que a equipa 
técnica idealize, não serão 
emprestados por imposição”. 

António Silva Campos subli-
nha: “O protocolo é abran-
gente em diversas áreas, mas 
sobretudo pretende aproxi-
mar as duas instituições nu-
ma troca recíproca e de cres-
cimento mútuo através de 
sinergias entre ambos. O 
empréstimo ou cedência de 
atletas servirá os dois Clu-
bes. Se por um lado jogado-
res da nossa formação terão 
oportunidade de progredir 
noutro cenário competitivo, 
por outro lado proporciona-
mos ao Aliados a preferência 
sobre atletas que podem tra-
zer um acréscimo de valor ao 
plantel próprio. 

Segundo o acordo esta-
belecido ente ambos os em-
blemas irá haver lugar a jo-
gos amigáveis e de homena-
gem. Sobre este ponto, Filipe 
Silvestre Carneiro adianta: 
“Há iniciativas conjuntas e já 
está agendado um jogo de 
homenagem que iremos fa-
zer mas que ainda está no 
‘segredo dos deuses’ que a 
seu tempo divulgaremos. O 
jogo de apresentação da 
nossa equipa para a próxima 
época será com o Rio Ave e 
esperamos que nessa altura 
seja já possível com público”.

Aliados de Lordelo e Rio Ave  
assinaram protocolo
PROTOCOLO. O Aliados de Lordelo e o Rio Ave FC assinaram no passado dia 24 um protocolo que visa aproximar os dois em-
blemas. Sublinhe-se que a formação vilacondense que tem a sua equipa de sub-23 a competir na Liga Revelação, está, segun-
do os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, obrigada a utilizar relvados naturais nos seus jogos.

A Câmara Municipal de 
Paredes disponibilizou duas 
carrinhas para vacinação ao 
domicílio dirigida aos utentes 
acamados. Para ajudar neste 
processo, o Município colo-
cou os veículos à disposição 
para o transporte da equipa 
de enfermeiros e médicos 
que está a ministrar a primei-
ra dose da vacina aos doentes 
dependentes e acamados.

O Serviço Municipal de 
Proteção Civil e um motoris-
ta asseguram as deslocações 
das equipas que vão às casas, 
constituídas por um médico e 

um enfermeiro, dos Centros 
de Saúde de Paredes e de Re-
bordosa de modo a fazer che-
gar a vacina às populações 
mais vulneráveis.

A vacinação contra a CO-
VID-19 no domicílio aos 
utentes dependentes incluí-
dos na fase 1 está a decorrer 
em estreita articulação e co-
laboração da Câmara Munici-
pal de Paredes com o ACeS 
Tâmega II - Vale do Sousa Sul. 
Entretanto, cerca de 579 pro-
fessores e auxiliares dos esta-
belecimentos escolares do 1º 
Ciclo e dos Jardins de Infân-

cia do Concelho de Paredes 
começaram a ser também 
vacinados contra a CO-
VID-19, no Centro de Vacina-

ção preparado pelo Municí-
pio, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo. Alexan-
dre Almeida, presidente da 

Autarquia, Paulo Silva, verea-
dor da Saúde, Elias Barros, 
vereador da Proteção Civil e 
a enfermeira Iolanda Couto, 
do ACES Tâmega II Vale do 
Sousa Sul, presenciaram o 
processo de vacinação da co-
munidade escolar, dos docen-
tes e não docentes, que toma-
ram a primeira das duas do-
s e s  d a  v a c i n a  t a l  c o m o 
previsto no Plano Nacional 
de Vacinação contra a CO-
VID-19. Alexandre Almeida, 
reforça a parceria e total dis-
ponibilidade da autarquia em 
colaborar com o ACES no 

processo de vacinação que 
está a “decorrer de forma 
tranquila e exemplar o que 
nos dá esperança e confiança 
para vencer a doença CO-
VID-19”. “Havendo vacinas 
disponíveis, temos condições 
para proceder à vacinação 
em massa da nossa popula-
ção”, refere o autarca, e, se 
necessário, “podemos refor-
çar as equipas de enferma-
gem com a criação de uma 
bolsa de enfermeiros para 
que a vacinação decorra se-
gundo o planeamento”, adian-
ta Alexandre Almeida.

Paredes vacina ao domicílio  e comunidade escolar



9Sexta-feira 2 de Abril de 2021  oprogressodePAREDES

DESPORTO

A 
A s s o c i a ç ã o  d e 
Futebol do Porto 
confirmou pela 

voz do seu presidente José 
Manuel Neves em entrevis-
ta ao Porto Canal a retoma 
do futebol. Os treinos irão 
arrancar a 19 de Abril estan-
do a competição prevista 
para os dia 8 e 9 de Maio. Pa-
ra já não se sabe é os moldes 
e m  q u e  e s t a  r e t o m a  i rá 
acontecer. 

Recuando no tempo, a 
temporada de 2019/2020 
não chegou ao fim mas exis-
tiram descidas e subidas em 
todos os escalões. Para este 
ano ainda se vive uma incóg-
nita atendendo até ao fato 
de em ano de Europeu (a fa-
se final em que Portugal irá 
defender o seu título tam-
bém foi adiada para o pre-
sente ano), todas as compe-
tições têm de estar fecha-
das até 30 de Junho.

E m  ex p e c t a t i v a  e s t á 
igualmente o regresso da 
formação que está parada 
há uma temporada afectan-
do, naturalmente, toda uma 
geração que poderá perder 
o comboio do seu futuro 
desportivo.

O Jornal O Progresso de 
Paredes ouviu os três trei-
nadores das equipas do con-
celho de Paredes que dispu-
tam a Divisão de Elite da AF 
Porto, Arlindo Gomes do 
Rebordosa AC, Armando 
Santos do Aliados de Lorde-
lo e Juvenal Brandão do 
Aliança de Gandra.

Juvenal Brandão:
“Só unidos seremos
mais fortes”
Para Juvenal Brandão é 

“importante para o futebol 
que os jogadores e treinado-
res sejam ouvidos com regu-
laridade. É a partilha, a dis-
cussão e o debate que nos 
levam a algo melhor. E com 
as direções também, porque 
temos preocupações dife-
rentes mas objetivos co-

muns. Só unidos seremos 
mais fortes."

O técnico do Aliança de 
Gandra refere ainda sobre a 
retoma do campeonato: “Eu 
jamais opinaria sobre se 
acho que há condições para 
regressar ou não. Eu não fa-
lo duma área que não é mi-
nha. O que eu digo é que se 
as autoridades dão permis-
são para competir, só temos 
é de o fazer e com o maior 
número de jogos possível, 
até ao limite, que é 30 de Ju-
nho, jogando aos fim-de-se-
mana e nos dois feriados.”

Já no que diz respeito às 
eventuais subidas e desci-
d a s  d e  d i v i s ã o ,  J u ve n a l 
Brandão refere: “Campeo-
natos que não cheguem ao 
fim, na minha opinião, de-
viam ser dados como nulos, 
sem subidas e sem descidas. 
Mas a AF do Porto não pode 
desperdiçar oportunidades 
de indicar os seus represen-
tantes, por isso deve sempre 
subir alguém. E o mais lógico 
é quem está em primeiro. E 
se sobem aos Nacionais, 
também devem subir das di-
visões inferiores. Acho que 
se devia pensar a próxima 
época desde já e perceber 
que corremos o mesmo ris-
co desta. Pensar num siste-
ma com menos jogos era 

sensato. Acho que há duas 
grandes lutas da AF do Por-
to: eliminar o sistema de 
quotas de subidas ao Nacio-
n a l  d o s  c l u b e s  e  d o s 
árbitros."

O treinador do Aliança 
de Gandra afirma ainda: “Es-
ta talvez seja a altura certa 
para se iniciar outras discus-
sões e alterações no futebol. 
Porque é que só se podem 
fazer duas paragens para 
substituições na 2ª parte e 
não três? Se podem entrar 
cinco jogadores porque só 
podem aquecer três de cada 
vez? Porque não, poderem 

entrar os sete suplentes? 
Porque não promover a 
competição com iniciativas? 
E já que se quer ser pioneiro 
em questões como a obriga-
toriedade da utilização de 
atletas sub-21, medida que 
devia ser imediatamente 
abolida porque não promo-
ve o mérito, que tal sermos 
pioneiros na adoção de me-
didas como lançamentos la-
terais com o pé, com substi-
tuições e algumas assistên-
cias médicas volantes, com a 
penalização dos guarda-re-
des no chão? Também de-
fendo uma maior proximi-

dade entre treinadores, jo-
gadores e árbitros, reuniões 
periódicas e até que possam 
f a z e r  a  p r é - é p o c a  e m 
conjunto.”

Armando Santos:
“Não regressar o futebol 
era matar os clubes” 
Já o treinador do Aliados 

de Lordelo, Armando San-
tos afirma: “Tem que existir 
retoma, caso contrário já 
deveria ter sido tomada es-
sa decisão há muto tempo, 
pois se não houvesse essa 
retoma seria matar os clu-
bes que estiveram a segurar 
jogadores e treinadores. No 
nosso caso, Aliados de Lor-
delo tínhamos a possibilida-
de de vender jogadores para 
outras divisões que acaba-
ram por ficar e não teremos 
esses ativos no f inal  da 
época”.

Já sobre a forma como 
deverá ser feita a competi-
ção Armando Santos refere: 
“têm que ser feitos 2 ou 3 
jogos por semana e se hou-
ver clubes que não concor-
dem com essa decisão há 
que colocar a possibilidade 
de dividir os pontos e come-
çar a partir daí”.

O técnico do Aliados de 
Lordelo aponta ainda: “Tem 
que haver subidas e desci-

das. Dividam-se as equipas 
em 9 para lutar pela subida e 
outras 9 para a manutenção 
e faz-se tudo apenas numa 
volta”.

Armando Santos é ainda 
lacónico na retoma do fute-
bol: “Se todo o país vai reto-
mar, como os centros co-
merciais, restaurantes, etc, 
então como não retomar o 
futebol que é uma atividade 
ao ar livre. Veja-se o Cam-
peonato de Portugal  que 
não é muito diferente desta 
divisão de elite e desde a re-
toma não tem tido casos de 
Covid”.

Arlindo Gomes:
“É impensável não haver
descidas e subidas”
Já o treinador do Rebor-

dosa AC, clube que lidera a 
série 2 da divisão de Elite, 
Arlindo Gomes aponta: “A 
retoma é bem-vinda desde 
que não se prejudiquem os 
clubes e que seja, essencial-
mente feita em condições 
que não seja apenas, e só, 
servir alguns interesses”.

Arlindo Gomes refere 
que esses “interesses têm 
de ser gerais e não se virem 
agora fazer alterações”.

O treinador do Rebordo-
sa AC afirma ainda: “Quan-
do os clubes se inscreveram 
no início da temporada sa-
biam para o que iam e agora 
com esta retoma tem mes-
mo que haver subidas e des-
cidas de divisão. Seria im-
pensável não existir esse 
critério”.

Recorde-se que na inter-
rupção do campeonato a 
formação do Rebordosa AC 
era líder com 33 pontos, 
mais 6 do que o segundo 
classificado Freamunde. O 
Aliados de Lordelo estava a 
meio da tabela no oitavo 
posto com 22 pontos e o 
Aliança de Gandra ocupava 
a 16ª posição, abaixo da li-
nha de água com 9 pontos e 
menos um jogo.

Futebol regressa em Maio 
mas sem certezas no futuro imediato
RETOMA. Está confirmado o regresso do futebol de 11 na AF Porto no fim-de-semana de 8 e 9 de Maio. A vontade da maioria 
dos clubes foi determinante segundo o presidente da Associação José Manuel Neves. Para já ainda não está definido o que 
vai acontecer.

Juvenal
Brandão

Armando 
Santos

Arlindo
Gomes
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A 
retoma também 
chegou ao futsal 
com as equipas a 

poderem voltar ao ativo. O 
USC Paredes e o SC Nun’Al-
vares irão retomar a compe-
tição em Maio. Recorde-se 
que o USC Paredes está na 
série 1 da Divisão de Elite da 
AF Porto e ocupa o 8º lugar 
com 6 pontos, e o SC Nun’Al-
vares disputa a série 1 da 1ª 
Divisão ocupando o 3º pos-
to com 16 pontos, menos 
um que o segundo classifica-
do Cruzeiro Santana.

O União de Paredes atra-
vés do seu treinador Carlos 
Esteves refere ainda não sa-
ber como serão as condi-
ções do regresso à competi-
ção, afirmando que “existem 
muitas questões por saber 

responder, nomeadamente 
como será com as fases de 
subida e manutenção”.

Quanto ao objetivo nes-
te regresso, Carlos Esteves 
aponta: “Estamos num lugar 
que não fazia parte das nos-
sas previsões no início da 
temporada. Tivemos alguns 
problemas até com lesões 
que nos afastaram do obje-
tivo inicial, assim temos que 
lutar para escapar ao lugar 
onde nos encontramos e te-
remos que fazer mais pon-
t o s  p a r a  f u g i r  à 
despromoção”.

Já o coordenador do Fut-
sal do SC Nun’Alvares, Paulo 
Coelho afirma: “Estamos, 
desde já, a planear a retoma 
dos campeonatos quer a ní-
vel de treinos quer a nível de 

condições. Temos a sorte de 
ter pavilhão próprio e isso 
ajuda muito a agendar trei-
nos. Após 3 meses e meio de 
paragem temos de cuidar a 
parte física e enquadrar a 
parte técnica e tática em 
pouco tempo visto que os 
treinos devem retomar a 19 
de Abril e o recomeço dos 
campeonatos está previsto  
para 8 de Maio”.

Quanto aos objetivos pa-
ra o resto da época Paulo 
Coelho aponta:  “Queremos 
manter a mesma qualidade 
e a um ponto do segundo 
classificado, mas com me-
nos um jogo, mantemos o 
objetivo de alcançar os 2 
primeiros lugares para ter-
m o s  a  p o s s i b i l i d a d e  d e 
subida”.

Futsal também vem aí
REGRESSO. Maio vai significar o regresso à competição também do futsal. USC Paredes e SC Nun'Alvares vão tentar lutar 
ainda por objetivos diferentes, uns querem a manutenção na Elite outros procuram a subida a esta divisão. 

A 
próxima edição do 
Campeonato do 
Mundo de selec-

ções em futebol realiza-se no 
Catar, em 2022. Desta vez, e 
devido às condições climatéri-
cas, não será no Verão, mas 
s i m  n o  I nve r n o  ( 2 1 / 1 1  a 
18/12). Sob a organização da 
FIFA, será a 22ª edição do 
torneio.

Naquele país árabe se-
guem a todo o vapor os traba-
lhos de preparação do evento, 
com a construção dos oito es-
tádios à cabeça, sendo que 
m e t a d e  d e l e s  j á  e s t ã o 
concluídos.

A imprensa internacional e 
as organizações de defesa dos 
direitos humanos estão a de-
nunciar a inexistência de con-
dições de segurança, que já 
levaram à morte de 6.500 tra-
balhadores. Há já quem peça o 
cancelamento da prova.

A primeira atitude foi de 
u m a  e m p r e s a  h o l a n d e s a  
(Hendriks Graszoden) que 
forneceu os relvados para os 
estádios nos últimos três 
Campeonatos da Europa e pa-
ra o Mundial 2006. Esta deci-
são não põe em causa a reali-

zação da prova, porque não 
faltarão interessados, mas fi-
ca como a primeira tomada de 
posição pública sobre o tema, 
aumentando ainda mais a 
contestação.

Mais recentemente, nos 
jogos que deram início à quali-

ficação europeia para esse 
Mundial, as selecções da No-
ruega, Alemanha e Holanda 
também protestaram antes 
do pontapé de saída. A frase 
escrita na camisa dos atletas 
noruegueses, dizia “Direitos 
humanos, dentro e fora de 

campo”. No aquecimento, os 
jogadores também exibiram 
uma mensagem: “Respeito, 
dentro e fora de campo”.

Previa-se punição por par-
te da FIFA, mas o organismo 
não o fez, dizendo que acredi-
t a  n a  “ l i b e r d a d e  d e 
expressão”.

Mais do que nunca, todos 
os olhos estarão em cima dos 
acontecimentos.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Ataque aos direitos humanos no Mundial 2022
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P
ara assinalar o Dia 
da Árvore e o iní-
cio da Primavera, a 

Câmara Municipal de Pare-
des plantou uma árvore au-
tóctone no Jardim de Infân-
cia do Monte, em Mouriz, 
atividade que contou com a 
participação do vice-presi-
dente do Município, Francis-
co Leal.

O vereador responsável 
pelo Ambiente referiu: “Esta 
plantação é o início da con-
cretização do objetivo do 
Município durante este ano 
d e  p l a n t a r  m a i s  d e  5 0 0 
exemplares de espécies au-
tóctones, desde medronhei-
ros, castanheiros, sobreiros, 
azinheiras,  romãzeiras, 

amieiros e pinheiros mansos, 
entre outras árvores folho-
sas”. Paralelamente a esta 
iniciativa, as Eco-Escolas do 
ensino pré-escolar e 1° ciclo 
que já se encontram no ensi-
no presencial, irão assinalar 
estes dias festivos com a 
construção de uma "Taça da 
Primavera" com plantas flo-
ridas oferecidas pela Câma-
ra Municipal de Paredes.

Nestas iniciativas partici-
pam os Jardins de infância da 
Estrebuela, Monte, São Mar-
cos e Talhô, e as EB da Serri-
nha, Recarei, Rebordosa, Bi-
tarães, Sobreira e Vilela. Está 
previsto, ainda, em cada es-
tabelecimento de ensino, 
hastear a bandeira Eco-Es-

colas, a realização de ativida-
des na horta, colocação de 
ninheiros para aves, sensibi-
lização para utilização sus-
tentável da água, entre ou-
tras atividades.

A autarquia pretende 
continuar a desenvolver 
ações de sensibilização am-
biental junto das escolas, pa-
ra, segundo o vereador Fran-
cisco Leal ,  “sensibil izar 
crianças e jovens para a ado-
ção de comportamentos sus-
tentáveis que ajudem toda a 
população à mudança de 
mentalidade e à consciencia-
lização para reduzirmos a 
pegada carbónica e contri-
buirmos para proteger o 
meio ambiente”.

Câmara de Paredes vai plantar mais  
de 500 árvores autóctones
AMBIENTE. Plantar árvores é olhar para o ambiente de forma futura e em Paredes até ao fim de 2021 estão pre-
vistas mais de 500 novas plantações de espécies autóctones.

O Município de Paredes 
e o Instituto Politécnico do 
Porto, através do Instituto 
Superior de Contabilidade 
e Administração do Porto 
(ISCAP) apresentaram, 
por videoconferência, o 
Projeto “PAREDES - Em-
preendedorismo 2.0” que 
promove o processo de co-
-criação de inovação e 
ideias conjuntas, envol-
vendo em simultâneo a au-
tarquia, os jovens, as em-
presas e o ensino superior.

Esta parceria vai permi-
tir dinamizar, nas próximas 
9 semanas, a realização de 
um trabalho pioneiro em 
rede, envolvendo colabo-
radores do Município de 
Paredes,  professores e 
alunos do ISCAP com o ob-
jetivo de identificar e de-
senvolver diversas inicia-
tivas de empreendedoris-
mo jovem, social e criativo 
no Concelho.

Segundo Paulo Silva, 
vereador da Educação, Ju-
ventude e Desporto “esta 
p a r c e r i a  t ra d u z - s e  n o 

apoio ao desenvolvimento 
e implementação de um 
projeto de co-criação de 
inovação, que contribui 
para fomentar de forma 
cooperativa o empreende-

dorismo jovem, social e 
criativo no Concelho de 
Paredes”.

O Projeto “PAREDES - 
Empreendedorismo 2.0” 
foi desenvolvido no âmbi-

to da iniciativa “Co-cria-
ção Portugal”, promovida 
em conjunto pelos politéc-
nicos portugueses, pelo 
Governo e plataforma De-
mola Global.

Projeto Paredes – Empreendedorismo 2.0  
está em andamento até Junho

O Município de Pa-
redes associou-se à 
“Hora do Planeta 
2021” uma iniciativa 
mundial, lançada em 
2007, que promove a 
sustentabilidade e 
c o n s e r v a ç ã o  d a 
natureza.

A Câmara de Pare-
des juntou-se à “Hora 
do planeta”, tendo 
desligado as luzes do 
edifício dos Paços do 
Concelho, Biblioteca 
Municipal e Casa da 
Cultura no último sá-
bado, dia __/__/___ en-
tre as 20h30 e as 
21h30, durante uma 

hora. A Junta de Fre-
guesia de Louredo 
também desligou as 
luzes dos monumen-
tos da freguesia Pe-
lourinho e Forca e da 
Igreja de São Cristó-
vão de Louredo.

Na campanha Ho-
ra do Planeta, cujo te-
m a  d e s t e  a n o  f o i 
“Água e Alterações 
Climáticas”, e o con-
ceito ‘Liga-te ao Pla-
neta’,  o Município 
compromete-se a de-
senvolver junto das 
escolas ações de sen-
sibilização para o uso 
eficiente da água.

Paredes juntou-se  
à Hora do Planeta
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Com a Pandemia tem nota-

do um maior crescimento de 

pobreza e exclusão social no 

Concelho?

Evidentemente. Verificou-

-se um acréscimo significativo 

do número de pessoas a solici-

tar apoio, que se deveu, sobre-

tudo, à perda de rendimento 

das famílias. No final do ano de 

2020, contabilizámos mais de 

600 famílias que recorreram a 

apoios, apenas por causa da 

pandemia. Aumentámos, em 

apoios sociais e em termos com-

parativos, de 2018 para 2020, 

para o dobro. Só no contexto 

pandémico, para responder de 

imediato às necessidades do 

terreno, que eram tantas e os 

recursos humanos os mesmos, a 

quem também nos era exigida 

proteção, reforçámos o apoio 

pontual em situação de emer-

gência e outros apoios, como é o 

caso da aquisição para medica-

ção; apoiámos os idosos e pes-

soas de maior risco (doentes 

crónicos e oncológicos) nas 

compras de bens alimentares e 

outras; reforçamos, e muito, o 

apoio alimentar; possibilitámos 

o pagamento em prestações, 

sem juros, das rendas sociais, 

para os munícipes que viram os 

seus rendimentos reduzidos 

por força do layoff ou desem-

prego devido à pandemia; dis-

ponibilizámos uma linha de 

apoio ao utente COVID-19 e, 

em articulação com a Proteção 

Civil, disponibilizámos equipa-

mentos de proteção individual a 

pessoas infetadas; atribuímos 

apoios financeiros às IPSS´s e 

equipamentos de proteção, 

bem como criámos estruturas 

de acolhimento para isolamen-

to de pessoas infetadas, tam-

bém em articulação com a Pro-

teção Civil; apoiámos as IPSS´s, 

numa fase inicial, em que não 

existiam reagentes, na realiza-

ção de testes de pesquisa de 

coronavírus.

O Programa Rede Social 

tem como finalidade comba-

ter a pobreza e exclusão so-

cial, numa perspetiva de pro-

moção do desenvolvimento 

social. Neste ano tão atípico 

como tem sido o desenvolvi-

mento desse trabalho? 

A rede de apoio social, que 

tem como finalidade combater 

a pobreza, a exclusão social e a 

promoção do desenvolvimento 

social, é, no concelho de Pare-

des, materializada pelo Conse-

lho Local de Ação Social (CLAS), 

composto pela Câmara Munici-

pal, Segurança Social, Juntas de 

Freguesia, IPSS´s, entre outras 

entidades da área social. Por 

causa da pandemia, não temos 

reunido de forma presencial, 

como pretendíamos, para dis-

cussão de ideias, em rede, mas, 

contornamos as questões à dis-

tância, pela via informática. As-

sim, do CLAS têm resultado 

importantes decisões e inúme-

ras apresentações de projetos, 

em termos de inovação social, 

por exemplo os projetos 55+ e 

a Escola de Afetos, e, em ter-

mos de emprego, formação, 

qualificação, intervenção fami-

liar e parental, preventiva da 

pobreza infantil, por exemplo o 

Paredes Integra (resulta do 

CLDS-4G, cofinanciado pelo 

POISE, Portugal 2020 e União 

Europeia, promovido pela Câ-

mara Municipal de Paredes, 

cuja entidade parceira para a 

execução local é a ADIL). No 

âmbito do CLAS, priorizamos e 

fundamentamos a pertinência 

de candidaturas, no que se re-

fere a investimentos em equi-

pamentos sociais das IPSS´s 

concelhias, estruturas funda-

mentais para o apoio à popula-

ção mais idosa e excluída so-

cialmente. Acompanhamos e 

emitimos pareceres e declara-

ções para vinte e uma candida-

turas, em fase de execução cin-

co delas. Apresentamos, tam-

b é m  r e c e n t e m e n t e ,  e m 

comunhão de esforços com vá-

rias entidades sociais locais, 

uma candidatura para uma 

equipa de mediadores intercul-

turais e de intervenção munici-

pal dirigida à integração da co-

munidade cigana, pois enten-

d e m o s  q u e  n ã o  b a s t a 

resolver-se o problema com a 

construção de habitações so-

ciais, candidatura aprovada no 

âmbito da primeira fase da Es-

tratégia Local de Habitação, 

mas devemos e podemos tra-

balhar outras questões de fun-

Beatriz Meireles: “Falar da ação social é falar das instituições sociais concelhias”
PROTOCOLO. Beatriz Meireles, vereadora da Câmara Municipal de Paredes responsável pelos pelouros da Ação Social, Turismo  e Cultura falou com o jornal O Progresso de Paredes sobre os assuntos mais prementes da sua vereação.

entidades relacionadas com a 

saúde e a educação, um repre-

sentante da Câmara Municipal e 

também meios por si disponibili-

zados. Sempre defendi que de-

verá haver entre um Vereador/a 

da Ação Social e o/a Presidente 

da CPCJ uma articulação estrei-

ta, transparente, mas não sub-

serviente, não autónoma. Só às 

crianças e jovens deve uma CP-

CJ responder. Temos, há pouco 

tempo, uma nova Presidente na 

CPCJ, dinâmica e determinada, 

pois há também novos desafios 

resultantes da pandemia.  

Paredes é um concelho on-

de as crianças e jovens são feli-

zes? É um concelho pouco pro-

blemático no que toca a vio-

lência infantil?

Na generalidade, sim. No 

entanto, podemos dizer que a 

felicidade das crianças e dos 

jovens fica comprometida com 

o elevado volume processual 

que a CPCJ Paredes apresenta, 

algumas vezes, processos des-

necessários, decorrentes de 

tentativas de instrumentaliza-

ção das crianças e dos jovens 

por motivo de divórcio. Sabe-

mos que vamos dizer o que to-

dos dizem, não basta trabalhar 

no curativo, isto é, na sinaliza-

ção, mas na promoção de direi-

tos e na prevenção das situa-

ções de perigo, em conjunto 

com a Câmara Municipal, sem 

esquecer projetos como o Pa-

redes Integra (CLDS-4G) e o 

trabalho com entidades de pri-

meira linha, designadamente 

as escolas. Sabemos que o con-

celho de Paredes é muito pro-

blemático em termos de vio-

lência doméstica (que aumen-

tou com a pandemia), situação 

que coloca as crianças e jovens 

expostas à violência (nem sem-

pre violência física ou sexual).   

do. Sentimos, por parte das 

IPSS´s, com a pandemia, um es-

pírito de enorme solidariedade, 

partilha de bens materiais, co-

mo camas articuladas, lençóis, 

cobertores, biombos, equipa-

mentos de proteção, entre ou-

tras necessidades prementes 

no terreno. Foram tempos mui-

to difíceis de abnegação, de 

adaptação e de resistência, de 

ordens física e mental!    

Na habitação social da Câ-

mara também tem sentido um 

aumento do número de pedi-

dos de ajuda?

Temos sentido, sim. Por cau-

sa da pandemia, notámos que 

os novos pedidos de habitação 

social são, muitas das vezes, de 

pessoas viúvas ou solteiras, re-

cém-desempregadas, da res-

tauração ou do turismo, por 

exemplo, não existindo mais 

nenhum elemento do agregado 

familiar para suportar as despe-

sas com a habitação. 

Como definiria o trabalho 

da Autarquia a nível da habi-

tação social?

 É notório que, para muitos 

dos pedidos inscritos, depois 

de avaliadas as condições so-

cioeconómicas dos agregados 

familiares, as habitações so-

ciais que o Município possui 

são insuficientes, na freguesia 

de Paredes, setenta fogos, em 

Cristelo, cinquenta e cinco, em 

Lordelo, vinte e quatro, e em 

Gondalães, vinte e cinco. No 

entanto, devemos perceber 

que, no passado, venderam-se 

habitações sociais, sem novos 

investimentos em habitação 

social local em obras de benefi-

ciação e de conservação. Ape-

sar da pandemia e das novas 

exigências sociais, que referi-

mos há pouco, levamos a cabo a 

Estratégia Local de Habitação 

que, numa primeira fase, resul-

tou na candidatura aprovada 

para construção de habitação 

social para a comunidade ciga-

na e que, nesta segunda fase, 

resultará na constituição de 

novos condomínios, onde não 

existem, na aquisição de terre-

nos para a construção de mais 

habitações sociais, na implan-

tação de habitações em terre-

nos que o Município já possui 

ou as IPSS´s. Igualmente, en-

contra-se prevista a inclusão 

de obras em prédios devolutos 

e melhoramentos em casas das 

Paróquias ou das IPSS´s. É um 

trabalho que exige muita de-

t e r m i n a ç ã o ,  c o r a g e m  e 

paciência. 

As CCPJ são cada vez mais 

um meio de ajudar os mais no-

vos. Em Paredes como tem 

funcionado a CCPJ?
As CPCJ definem-se como 

instituições oficiais não judiciá-

rias, com autonomia funcional, 

que devem promover os direitos 

da criança e do jovem. A CPCJ 

Paredes tem, tal como outras 

Nuno M. Silva  | texto
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Beatriz Meireles: “Falar da ação social é falar das instituições sociais concelhias”
PROTOCOLO. Beatriz Meireles, vereadora da Câmara Municipal de Paredes responsável pelos pelouros da Ação Social, Turismo  e Cultura falou com o jornal O Progresso de Paredes sobre os assuntos mais prementes da sua vereação.

Fale-me um pouco acerca 
do Paredes Social?

O Paredes Social é um proje-

to deste Executivo que prevê 

apoios dirigidos a todos os indi-

víduos e ou famílias com mani-

festa carência económica, de 

acordo com os critérios defini-

dos e presentes no Regulamen-

to Municipal criado para o efei-

to. Falámos dos seguintes 

apoios: alimentar; para trata-

mento dentário, em parceria 

com a CESPU; para aquisição 

de óculos; para aquisição de 

próteses dentárias e auditivas; 

para aquisição de medicação, 

por via de apoio económico ou 

da atribuição de Cartão, resul-

tante da parceria do Município 

com a Associação Dignitude 

(Programa Abem: Rede Solidá-

ria do Medicamento); económi-

co e pontual, em situação de 

emergência (por exemplo, 

quando procurámos habita-

ções para arrendamentos a 

preços mais ajustados de acor-

do com os rendimentos dos 

agregados familiares e são exi-

gidas duas rendas de início); e 

de habitação de qualidade.

Falar de ação social é falar 

também das instituições que 

no Concelho fazem muito tra-

balho nessa área. Como classi-

fica a relação da Câmara com 

essas instituições?

Falar da ação social é falar, e 

muito, das instituições sociais 

concelhias e das pessoas mara-

vilhosas que vestem a camisola 

em prol dos idosos e dos excluí-

dos socialmente. Assim se viu 

com a pandemia, sempre pron-

tas a ajudar! O Município tem 

investido uma parte significati-

va do orçamento social nestas 

instituições, sempre presentes, 

ativas, próximas do próximo. A 

relação tem sido ótima, faze-

mos por ouvir, facilitar e resol-

ver, também de forma muito 

próxima.

Pode falar-me sobre o pro-

jeto Paredes na Rota da 

Igualdade?

Desenvolvemos um Plano 

Municipal de Combate à Vio-

lência Doméstica e de Género 

que, numa primeira fase, diag-

nosticou e recolheu dados jun-

to das entidades competentes, 

depois de várias ações de sensi-

bilização dirigidas à comunida-

de realizadas um pouco por to-

do o concelho, designadamen-

te nas freguesias de Paredes, 

Sobrosa, Sobreira, Rebordosa. 

Numa segunda fase, que ficou 

por algum tempo adiada em 

virtude da pandemia, temos 

agora capacitado os/as técni-

cos/as que trabalham no terre-

no, com o objetivo de garantir 

uma efetiva articulação e con-

certação de esforços na prote-

ção e no socorro das vítimas. 

Como resultado final, é inten-

ção, em parceria com várias 

entidades concelhias, avançar-

mos com uma estrutura de 

atendimento às vítimas de vio-

lência doméstica. Para mobili-

zar e consciencializar a socie-

dade, continuámos a assinalar 

datas marcantes como o Dia 

Municipal para a Igualdade, o 

Dia da Mulher, o Dia Interna-

cional da Violência contra as 

Mulheres; participámos e reali-

zamos um seminário sobre o 

tema. Fruto deste trabalho, te-

mos acompanhado algumas si-

tuações que nos são encami-

nhadas pelo Tribunal de Pare-

des e ajudado muitas mulheres 

que nos procuram, sendo enca-

minhadas depois para estrutu-

ras de acolhimento.       

E o projeto Nos Trilhos da 

Inclusão?

O Município de Paredes tem 

procurado incluir pessoas mais 

vulneráveis socialmente, neste 

caso, pessoas com deficiência e 

incapacidade. Com o projeto 

referido, que contou com Vo-

luntários do nosso Banco Local, 

foram-se conhecendo estas 

pessoas para intervir. Comple-

mentarmente, e até mais eficaz, 

criámos, no âmbito do protoco-

lo estabelecido com o Instituto 

Nacional para a Reabilitação, o 

Balcão de Inclusão, que presta 

um serviço de atendimento es-

pecializado. Atualmente, desde 

a sua implementação no final de 

2019, já efetuou sessenta e dois 

atendimentos, que se revelou 

uma mais-valia, sobretudo em 

tempos de pandemia. Para além 

disso, importa destacar o traba-

lho desenvolvido pelo grupo de 

trabalho para a inclusão, resul-

tante da união de esforços de 

várias entidades: Ação Social 

em articulação com o Desporto 

do Município, Escolas e Institui-

ções concelhias. Este grupo di-

namiza várias atividades para 

potenciar o bem-estar das pes-

soas e consciencializa a socieda-

de para que reconheça e valori-

ze a diferença, onde cada cida-

dão é livre de contribuir com o 

seu talento para o bem comum.    

Em Paredes existe o Banco 

Local de Voluntariado, como 

tem funcionado nestes anos?

O Banco Local de Volunta-

riado tem funcionado bem e foi 

resposta, com a pandemia, para 

a criação de uma bolsa de qua-

renta e cinco voluntários, aos 

quais foi disponibilizada uma 

formação de capacitação de 

cuidadores, com o objetivo de 

criarmos condições para apoiar 

as IPSS´s concelhias, num mo-

mento em que se viam com me-

nos recursos humanos, afasta-

dos por razões de infeção por 

coronavírus ou de isolamento 

por contato; através desta bol-

sa, alguns voluntários foram 

encaminhados para apoio às 

instituições através da Medida 

de Apoio ao Reforço de Emer-

gência de Equipamentos So-

ciais e de Saúde. No âmbito des-

ta bolsa, trabalhámos também 

outras áreas sociais, nomeada-

mente o projeto Orpheu Pare-

des Social, as áreas do patrimó-

nio cultural e o turismo, desig-

nadamente no que se refere à 

abertura, durante os meses de 

Verão e ao fim-de-semana, do 

Centro de Interpretação da Se-

nhora do Salto, em Aguiar de 

Sousa.

Existindo em Paredes um 

gabinete de apoio psicológico, 

neste ano de Pandemia que 

vivemos sente uma maior pro-

cura por parte da população 

deste serviço?

Não temos quaisquer dúvi-

das em responder-lhes afirma-

tivamente, digo-o um pouco 

triste, pois os problemas psico-

lógicos ainda são desconsidera-

dos pela sociedade em geral, 

não são um braço partido que 

exija um tratamento imediato. 

Noto cansaço, desmotivação, 

ansiedade, depressão, uma ne-

cessidade enorme em conver-

sarem. Reforçámos o apoio 

psicológico, tendo recebido es-

tágios curriculares da Universi-

dade Lusófona, estando em vias 

de apresentar, com a CESPU, 

um atendimento psicológico 

telefónico para todos os muní-

cipes. Eu própria tenho dado 

algum alento a algumas pessoas 

que me procuram para desaba-

far na Câmara ou através das 

redes sociais. 

Existe igualmente no Mu-

nicípio o Clube de Emprego. 

Com a Pandemia o desempre-

go cresceu a nível nacional, 

sente que foi uma ajuda extra 

no combate ao desemprego a 

existência deste projeto?

Existe sim e fazemos um 

enorme esforço para registar e 

encaminhar as pessoas desem-

pregadas para o Clube de Em-

prego, articulando, à posteriori, 

com o Centro de Emprego e o 

CLDS-4g, Paredes Integra, para 

darmos respostas concretas às 

pessoas. Na falta de respostas, 

em tempo de pandemia, temos 

vindo a encaminhar os muníci-

pes para qualificação, prepara-

ção de currículos e como devem 

agir ou apresentar-se numa 

entrevista de emprego, tudo 

ações desenvolvidas pelo pro-

jeto Paredes Integra. 

No combate ao isolamento 

e à integração social a Câmara 

de Paredes tem, por exemplo 

a teleassistência e a rota de 

proteção do idoso. Certamen-

te que nestes tempos mais di-

fíceis estes foram instrumen-

tos muito úteis. Como defini-

ria o trabalho nesta área no 

último ano?

Não gosto de dar nomes 

pomposos aos projetos, mas 

apenas temos apostado numa 

singela Voz Amiga. Reforçámos 

um projeto, que já existia, cha-

mado Teleassistência (um bo-

tão que o idoso pode acionar 

em situação de perigo ou de 

queda, de forma a ser-lhe pres-

tado apoio e socorro), pois os 

idosos permaneciam em situa-

ções de quase abandono, sem 

visitas e sem conseguirem fre-

quentar centros de dia ou cen-

tros de convívio. A Voz Amiga 

surgiu de uma conversa com as 

IPSS´s concelhias e da impossi-

bilidade de abertura destes 

centros com a pandemia, por 

existirem, nos mesmos espa-

ços, outras valências de Lar ou 

ERPI. Assim, são efetuados con-

tatos telefónicos semanais, pa-

ra apoio psicológico, a cerca de 

oitenta idosos, referenciados 

pela Teleassistência ou pelas 

IPSS´s, por parte das Psicólogas 

da Câmara Municipal e das es-

tagiárias da Universidade Lusó-

fona; em alguns casos, é dado 

apoio psicológico presencial, 

quando a situação de isolamen-

to é mais notória e preocupan-

te; são avaliados parâmetros de 

depressão, avaliação do estado 

mental e de perceção da quali-

dade de vida, bem como o im-

pacto da pandemia na vida do 

idoso; são efetuados exercícios 

de estimulação cognitiva... En-

tendemos que, com a parceria 

em vias de estabelecer com a 

CESPU, poderemos aumentar, 

e muito, o apoio psicológico a 

muitos mais idosos.
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Um dos setores mais afetados 
pela Pandemia. Como vereadora 
da cultura que mensagem para os 
paredenses que vivem do setor?

Quisemos dar um sinal claro 
aos paredenses que vivem do sec-
tor que não desistimos de apresen-
tar uma programação cultural al-
ternativa, fazendo por os incluir e 
ouvir, bem como continuámos com 
os prémios artístico Henrique Silva 
e literário António Mendes Morei-
ra, para os motivar e ajudar a divul-
gar o seu trabalho, tendo consciên-
cia, é certo, de que dependem de 
medidas de apoio nacionais. Inter-
namente e em termos sociais, pos-
so dizer-lhes que já ajudámos 
agentes culturais do território, por 
terem critérios de apoio em sede 
de regulamento. Continuámos 
também a prestar os apoios anuais 
às Bandas Filarmónicas (Vilela, 
Baltar e Cete) e aos encenadores e 
aos grupos de teatro. Bem, mas na 
primeira vaga, quando todos está-
vamos apavorados, e eu, a coorde-
nar a equipa da ação social, moven-
do parte dos colaboradores da 
cultura para ajudarem, sem tempo 
para dormirmos, não quisemos 
deixar morrer a cultura, bem sa-
bendo que, se o fizéssemos, o que 
já tínhamos evoluído, e que muitos 
desconheciam, seria mais difícil de 
recuperar. Assim, apresentámos o 
Dia Mundial da Poesia, o 25 de 
abril, o Dia Nacional do Azulejo, o 
Dia do Autor Português. Consegui-
mos prever, de forma atempada, a 
abertura dos espaços culturais mu-
nicipais, avançando com uma solu-
ção mista com público presencial 
e/ou online, criando uma nova Ma-
gazine Cultura em Casa, uma nova 
programação, adaptando-a tam-
bém, bem como aos projetos exis-
tentes. Quem diria que teríamos 
uma inauguração de uma exposi-
ção, no âmbito do Bicentenário do 
nascimento de José Guilherme 
Pacheco, online? Quem diria que 
nasceria um projeto chamado Vi-
sões, também online, que reúne as 
mais variadas formas de expres-
são, em parceria com o Conserva-
tório de Dança do Vale do Sousa, 
atores, declamadores, poetas, es-
critores, músicos, os Cavaquinhos 
de Baltar, as Bandas Filarmónicas, 
os Bombos e os Ranchos?  Nunca 
desistir e inventar soluções, só as-
s i m  é  p o s s í v e l  c o n t i n u a r  a 
caminhar… 

Café literário? Fale-me um 
pouco deste projeto?

É um encontro literário com café 
e autores, muitas das vezes do con-
celho, mas já tem muita procura fo-
ra de portas para divulgação dos 
trabalhos, que decorre na primeira 
sexta-feira de cada mês, na Bibliote-
ca Municipal de Paredes. É um pro-
jeto com três anos de existência, 
que é bem-sucedido, por termos 
insistido, por termos pensado que, 
para levarmos a cultura a todo o ter-
ritório, teríamos de programar, para 
criarmos público, em primeiro lu-
gar, nos espaços culturais munici-
pais do Município, completamente 
adormecidos. Chegamos a ter, no 
início, meia dúzia de participantes! 
Na primeira sexta-feira do mês de 
março, apresentámos, no terceiro 
Aniversário do Café Literário, numa 
iniciativa inédita e totalmente onli-
ne, a Revista Cultural Orpheu Pare-
des (terceira edição), disponível na 
Biblioteca Municipal de Paredes e 
no site do Município, com a partici-
pação de Amigos da Cultura de Pa-
redes, de escritores, de poetas e de 
investigadores. Foi uma forma dife-
rente, entusiasmante, que exigiu 
muito de mim e da equipa da cultu-
ra. Desde então, temos uma enor-
me procura nas três edições da re-
vista, quer internamente, quer ex-
ternamente… quem diria que a 
pandemia podia trazer algo de bom! 
São apostas ganhas, para conti-
nuar! Agradecemos imenso ao Pre-
sidente da Câmara por também ter 
acreditado sempre.

Paredes tem, indiscutivel-
mente, locais para receber even-
tos culturais de grande dimensão. 
Gostaria, no final do seu trabalho 
como vereadora da Cultura de 
realizar algum projeto que dei-
xasse marcas para a história? 
Que tipo de evento gostaria de 
organizar?

Olhe que não, em Paredes, to-
dos os grandes eventos foram rea-

lizados no espaço exterior e no 
Rota dos Móveis, razão pela qual é 
de extrema importância, também 
em termos culturais, ficarem dis-
poníveis o Pavilhão Municipal das 
Laranjeiras e o Centro de Con-
gressos, para realização de gran-
des encontros, com os idosos, mo-
radores das habitações sociais, 
feiras e mercados de artesanato, o 
Festival de Artes da Madeira, en-
tre outros projetos de grande di-
mensão. É igualmente importante 
existir um Auditório, com maior 
lotação, para eventos relaciona-
dos com cinema; teatro amador e 
profissional, que pode fazer daí a 
sua residência; para espetáculos 
da Dança e de Música. Nós temos 
dois grandes Conservatórios, que 
levam muitos dos seus espetácu-
los para fora do concelho por falta 
de condições, o que é, cultural-
mente falando, um enorme atraso. 
Temos vindo a implementar o 
Centro Português de Nyckelhar-
pa, cujo coordenador é o estimado 
Amigo da Cultura e professor Ai-
res Montenegro. Bem… é difícil 
apontar só um, mas gostaríamos 
de organizar, nesse Auditório, o 
que iríamos fazer, se não tivesse 
vindo a Pandemia, um evento final 
chamado Paredes no Palco, com 
todos os grupos de teatro do con-
celho e os dois Conservatórios, o 
de Dança e de Música, bem como 
um evento que estamos a prepa-
rar para o Pavilhão, fruto de uma 
candidatura da área metropolita-
na do Porto com a Casa da Música 
e que valoriza, como nós valorizá-
mos com o Orpheu Paredes Social, 
a educação para a cultura. O tra-
balho de um Presidente e de um 
Vereador nunca tem um fim, é um 
caminho, de união de um conce-
lho, que pode e deve ser pela via 
cultural, de permanente constru-
ção e evolução. Todos os projetos 
que valorizem a educação para a 

cultura, a história e a memória são 
marcas importantes, ainda que 
a p a r e n t e m e n t e  d e  p e q u e n a 
dimensão.                       

Com o futuro Centro de Con-
gressos construído acredita que 
será mais uma infraestrutura pa-
ra trazer eventos únicos ao 
Concelho?

Fui respondendo a esta pergun-
ta na anterior…. Será um enorme 
orgulho e uma razão de atração, no 
Vale do Sousa e em toda a área me-
tropolitana do Porto. Não há mui-
tos equipamentos assim nos con-
celhos vizinhos, que reúnam Audi-
tório e Centro de Congressos, pelo 
que nos diferenciaremos e tere-
mos um espaço cultural único. Um 
diamante que deverá ser bem 
lapidado.  

Festas, romarias, concertos… 
Um ano sem estes eventos. Está 
em vista para quando a Pandemia 
passar a organização de algum 
grande evento?

Apesar da enorme pressão que 
é organizar um evento como as 
Festas da Cidade e do Concelho 
de Paredes, que até à pandemia 
crescia imenso e atraia cada vez 
mais visitantes, dava-nos um pra-
zer enorme… Que saudades do 
desfile concelhio, dos encontros 
de Bombos e de Ranchos, das fes-
tas, romarias e concertos!  A título 
simbólico, o ano passado, fizemos 
ao ar livre a exposição dos Santos 
Padroeiros de todo o concelho. Os 
grandes eventos estão previstos 
no plano de desconfinamento 
apresentado pelo Governo, po-
rém, não cremos que seja possível 
ainda este ano fazer tudo tal e qual 
como era. 

Paredes poderá vir a marcar 
um papel de liderança no setor 
cultural?

Paredes começa, finalmente, a 
despertar curiosidade e a ser fala-
do como um Município que se 
preocupa com a cultura, as associa-
ções, agentes, artistas, escritores, 
poetas, investigadores, atores e 
todas as entidades culturais. Abri-
mos caminho, ouvimos e facilita-
mos o trabalho. Chamamos os ami-
gos da Cultura para nos ajudarem a 
organizar e decidir. Temos sido 
procurados, como não éramos no 
início, também pelas pessoas e en-
tidades de fora do concelho. Se os 
outros gostarem de nós, como nós 
próprios não podemos gostar?          

BEATRIZ MEIRELES E A CULTURA:

“Paredes começa 
a despertar curiosidade”

Como é a Dra Beatriz Meireles fora da políti-
ca? A esposa, a mãe, a pessoa, a mulher? 

Posso definir-me como uma pessoa persisten-
te, dedicada e trabalhadora. Sou, muitas das vezes, 
teimosa, apesar de achar que sei ouvir, para ajudar 
o próximo, e reconhecer, humildemente, quando 
errei ou posso fazer melhor. Sou sonhadora e sen-
sível, uma ávida consumidora, no trabalho e fora 
dele, de cultura. Confesso-lhe que a política conso-
me, e muito, as outras facetas, de esposa e de mãe. 
Vou tendo muita ajuda de todos os que me são 
mais próximos. Faço o meu melhor, para que o meu 
marido e o meu filho sejam felizes, num lar feliz. 
Como mulher defendo as minhas convicções e sou 
bastante conciliadora e empática. 

Fale-me da sua aventura literária? Dois livros 
já publicados… Sente saudades da escrita?

O balanço é, em termos de afirmação e satisfa-
ção pessoais, positivo, porém, bem menos positi-
vo, em termos financeiros, atendendo a que su-
portei, pessoalmente, a edição dos dois livros. O 
ano da pandemia foi péssimo para vender livros, 
principalmente para quem está a iniciar-se na es-
crita e a revelar-se aos leitores. O meu segundo 
livro, O Visconde das Camélias Carmesins, viu 
adiada a apresentação para junho, com lotação 
mínima, vendendo muito pouco na apresentação, 
contrariamente ao que aconteceu com o primeiro 
livro, Depois da morte (um amendoal em flor). Eu 
não tenho saudades da escrita, pois continuo 
sempre a escrever, não por vaidade, mas por ser 
uma espécie de catarse e oração diária, tal como 
respiro ou danço. 

Como escritora como se classifica?
Não posso classificar-me como escritora, obvia-

mente, mas apenas como alguém que se está a ini-
ciar na escrita. Confesso-lhe que tenho dois contos 
infantis e um conto para adultos terminados, que 
apresentei e apresentarei a prémios literários, que 
suportam a edição. Tenho outros trabalhos inicia-
dos e mais ideias para concretizar. Caso não seja 
contemplada, certamente lançarei um dos contos 

O LADO MAIS PESSOAL DE  
BEATRIZ MEIRELES:

“Faço o meu  
melhor, para  
que omeu marido 
e  o meu  filho 
sejam felizes”
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Cá Paredes é um projeto que vi-
sa entre outros a vertente turística. 
Tirando este ano atípico como tem 
corrido este Cá Paredes em termos 
de turismo?

Cá Paredes é um projeto turístico 
e de valorização patrimonial cultural, 
de fomento da agricultura e de de-
senvolvimento do sul do concelho de 
Paredes, multidisciplinar e de uma 
enorme exigência técnica, até pela 
necessidade de capacitação dos in-
tervenientes com conhecimentos na 
área da agricultura. No âmbito deste 
projeto, foram preparados dois do-
cumentos importantes, modelos 
técnico-económicos do melão casca 
de carvalho do Vale do Sousa, no sen-
tido de se revitalizar, em Casconha, 
Sobreira, o cultivo desse melão; e da 
apicultura, para valorização do mel 
de Aguiar de Sousa. Antes da pande-
mia iniciar, preparávamos um terre-
no comunitário para o cultivo do me-
lão, em parceria com a Junta da Fre-
guesia da Sobreira, e iniciávamos 
reuniões preparatórias para estabe-
lecermos parcerias, para operacio-
nalização no terreno, com a Direção 
Regional da Agricultura e Pescas do 
Norte, a UTAD, bem como a Confra-
ria do Melão Casca de Carvalho. Te-
mos intenção de retomar este traba-
lho no pós-pandemia, preparados 
estes dois modelos, que serão dispo-
nibilizados aos agricultores. Temos já 
intenção de retomar, quanto antes, o 
Banco de Terras.  No âmbito do Cá 
Paredes, já vamos também na tercei-
ra edição do Concurso Internacional 
O Maior da minha aldeia (concurso 
de hortícolas gigantes), que efetiva-
mente conseguiu, como pretendido, 
atrair centenas de visitantes à Nossa 
Senhora do Salto, em Aguiar de Sou-
sa, e contou - e conta - com o entusia-
mo dos produtores e de todos os 
parceiros. 

Será uma aposta forte no Pós-
-pandemia o turismo?

Até à pandemia, tivemos uma 
participação dinâmica, em sede de 
ações promocionais e representa-
ções em feiras de turismo, por exem-
plo, no Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro; um encontro com jornalistas 
ibéricos, no âmbito dos fins-de-se-
mana gastronómicos, promovida 
pelo Turismo do Porto e Norte; na 
Bolsa de Turismo de Lisboa; uma 
ação na Exponor para divulgação do 
Rali de Portugal; na Turexpo, na Gali-
za, bem como na Agrival, para divul-
gação do projeto O Maior da minha 
aldeia e com a participação dos pro-
motores do Festival do Churrasco, 
evento que atraiu a comunidade bra-
sileira e muitos curiosos. Desenvol-
vemos também o Mercado de Natal, 

que prioriza os artesãos locais, e o 
Desfile Concelhio, que envolve as 
freguesias e atrai muitos visitantes. 
Estas ações tiveram alguma proje-
ção, mas depois, a sua continuidade 
ficou – como parte da nossa vida – em 
suspenso. Uns dias antes de iniciar a 
pandemia, por entendermos que o 
turismo tem de andar de mãos dadas 
com a cultura, para ser uma aposta 
forte, realizámos um vídeo em home-
nagem ao poeta Daniel Faria, natural 
da freguesia de Baltar, e intensificá-
mos o Caminhar pelo Património, já 
durante a pandemia. Na companhia 
dos Amigos da Cultura, percorre-
mos, ao ar livre, o Trilho de Louredo 
(que integra a Rota dos Brasileiros de 
Torna-viagem), a Rota do Tremoço, o 
Trilho dos Chocolateiros (Sobrosa) e 
o Trilho das Duas Igrejas – ações que 
aconteciam, com uma enorme ale-
gria dos participantes, no último sá-
bado de cada mês, no âmbito do Des-
cobrir Paredes. Para comemorarmos 
o Dia Mundial do Turismo, organizá-
mos um passeio de carros clássicos 
pela Rota dos Brasileiros de Torna-
-viagem, em Paredes, acompanhado 
de bloggers de viagens, que traba-
lham (e muito) as redes sociais, fun-
damentais hoje em dia. Estamos, 
atualmente, a organizar um encon-
tro digital, para prepararmos o Turis-
mo no pós-pandemia, onde ouvire-
mos os parceiros estratégicos, as 
ideias e as preocupações dos agentes 
locais da área do turismo, apresenta-
remos um novo vídeo turístico pro-
mocional, bem como a programação 
do Descobrir Paredes, ano de 2021, 
que decorrerá entre os meses de 
maio a outubro. Estejam atentos!

Que poderá oferecer o Conce-
lho de Paredes a quem nos visita?

Paredes tem, antes de mais, uma 
localização privilegiada no Norte de 
Portugal, no Vale do Sousa e inte-
grando a área Metropolitana do Por-
to, servido de auto estrada e com-
boio, não muito longe do aeroporto, 
de infraestruturas e acessibilidades 
de excelência. De realçar, claro está, 
o património cultural arquitetónico, 
desde logo, os cinco monumentos 
que integram a Rota do Românico 
(Torre do Castelo de Aguiar de Sousa, 
Torre dos Alcoforados, Mosteiro de 
São Pedro de Cete, Capela da Senho-
ra da Piedade da Quintã e a Ermida 
da Nossa Senhora do Vale), produto 
turístico não exclusivo do nosso con-
celho, mas de que faz parte; uma 
marca arquitetónica da presença dos 
Brasileiros de Torna-viagem; a Ermi-
da de Santiago, a Igreja de São Cristó-
vão de Louredo, por exemplo. Tem 
muito património cultural paisagísti-
co, por exemplo, a Serra do Muro de 

Baltar/Vandoma, o Parque Natural 
da Nossa Senhora do Salto, que faz 
igualmente parte do Parque das Ser-
ras do Porto. Para além de tudo isto, 
podemos oferecer a quem nos visita 
uma ida ao Golfe, ao Kartódromo, um 
passeio de Buggy, em Castromil, não 
muito longe das Minas de Ouro. Os 
turistas podem passear nos nossos 
parques, muito breve usufruir de 
uma piscina ao ar livre, visitar as ex-
posições de arte que temos na Casa 
da Cultura de Paredes, percorrerem 
os nossos trilhos, que já estão marca-
dos (ainda este ano, contamos homo-
logar o Trilho de Louredo, o Trilho dos 
Chocolateiros e o Trilho de Baltar). 
Paredes tem história e tradições, fei-
ras, festas, romarias e eventos. Cabe-
-nos a todos ajudar a passar esta 
mensagem, por forma a atrairmos 
visitantes e turistas.

Turisticamente como define 
Paredes?

É um concelho em fase de desen-
volvimento e estruturação de produ-
to turístico. Rico em tradições, me-
mória, história, património cultural, 
geograficamente disperso, muito di-
ferente entre freguesias. Importa 
unir e agregar, para que todas as pes-
soas se identifiquem com o território 
e a marca Paredes. Só assim poderão 
ajudar a divulgar o nome de Paredes. 
Claramente há uma grande diferen-
ça, a aproveitar, entre o Norte, mais 
industrializado, e o Sul do concelho, 
mais verde e bucólico. Felizmente o 
Turismo de Portugal criou a Rede Na-
cional de Turismo Industrial, um seg-
mento de turismo cultural que deve-
remos apostar, atendendo a que a 
nossa principal atividade económica 
se centra na indústria de mobiliário, 
cujas origens remontam ao século 
XIX.

A Rota dos Móveis poderá ser 
uma marca turística forte no 
futuro?

O Turismo Industrial, no nosso 
concelho, não é uma marca ainda for-
te, apesar de produzirmos mais de 
sessenta e cinco por cento do mobi-
liário a nível nacional. Levamos a ca-
bo um importante projeto, que foi 
aprovado em sede de uma candida-
tura, e que ainda não foi oficialmente 
apresentado, apesar de estarmos a 
trabalhar há muitos meses, relacio-
nado com a arte de trabalhar a talha e 
a madeira, chamado Festival de Ar-
tes da Madeira. Queremos aliar a 
tradição e a história, à inovação, às 
artes e à cultura, que temos dado, 
aliás, muita atenção (basta ver o nos-
so esforço para arrancarmos, mesmo 
em contexto pandemia, com a expo-
sição coletiva dos artistas do Vale do 

Sousa, na Casa da Cultura de Pare-
des). Resultará numa Bienal de Artes 
da Madeira, que esperamos que, com 
o novo auditório, centro de congres-
sos e de exposições, tenha o impacto 
sonhado por todos nós. 

O património de Paredes é vas-
to e de grande riqueza, poderá na 
área metropolitana do Porto e na 
zona do vale do Sousa marcar uma 
posição de liderança em termos 
turísticos?

Bom, julgo que já fui responden-
do à sua pergunta. Paredes consegue 
ter, ao mesmo tempo, dois grandes 
produtos turísticos, por se encontrar 
no Vale do Sousa, a Rota do Români-
co e, por integrar a área metropolita-
na do Porto, o Parque das Serras. Pa-
redes só assumirá uma posição de li-
derança se, internamente, toda a 
população se identificar com a marca 
Paredes e respeitar as diferenças en-
tre freguesias e se, externamente, o 
Porto entender que ganha com a 
deslocação de turistas para os outros 
concelhos da área metropolitana. 
Não cremos, objetivamente, que es-
sa será a tendência imediata no pós-
-pandemia, pois o Porto já não está 
repleto e esgotado de turistas, a ne-
cessitar de os dividir, e obviamente 
quererá recuperá-los. Haverá muito 
mais trabalho para recuperarmos, 
todos, o que se perdeu com a 
pandemia.

Que visão para o futuro do con-
c e l h o  n o  q u e  a  t u r i s m o  d i z 
respeito?

Para o futuro próximo prevejo 
muito trabalho, para se recuperar o 
que já se tinha alcançado, sedimen-
tando a marca Paredes, desenvol-
vendo e estruturando o produto tu-
rístico. Sonho com os jardins embele-
zados para os visitantes fruírem, os 
encontros literários, as exposições 
de arte e a Bienal de Artes da Madei-
ra, os Trilhos do Parque das Serras do 
Porto, mais verbas para a preserva-
ção do património cultural, para a 
criação de um museu, de um centro 
interpretativo da rota dos Brasileiros 
de Torna-viagem e de um arquivo 
municipal histórico. É também com a 
valorização da memória, da história, 
da investigação que podemos estru-
turar o concelho, nas duas vertentes, 
cultural e turística, razão pela qual 
temos investido muita energia na Re-
vista Cultural Orpheu Paredes e 
apoiado os investigadores (muito em 
breve, no âmbito do Bicentenário do 
Nascimento do José Guilherme Pa-
checo, sairá um trabalho da investi-
gadora Alda Neto sobre As Casas dos 
Brasileiros de Torna-viagem).

BEATRIZ MEIRELES E O TURISMO:

“Paredes está em fase de 
desenvolvimento e estruturação”

infantis, inspirado em freguesias do sul do concelho 
de Paredes, depois de outubro.

Que livros tem na sua mesinha de cabeceira?
Tenho sempre muitas revistas e livros, pois tenho 

um péssimo hábito de saltitar entre livros, não termi-
nando muitos deles, mais por falta de tempo do que 
desinteresse. Costumo ter sempre, no mês corres-
pondente, o livro do autor convidado do Café Literá-
rio, poesia de Daniel Faria e do Nuno F. Silva. Neste 
momento, tenho também a biografia do Barack Oba-
ma; As anotações de Malte Laurids Brigge, de Rilke, 
que ainda não tinha lido, por indicação de um estima-
do professor, o Diretor da Escola Secundária de Pare-
des, Francisco Queirós; e a Íris Selvagem, de Louise 
Gluck, prémio nobel da literatura em 2020.

           
Qual o seu autor preferido?
Lamento, mas tenho dificuldade em escolher 

apenas um, pois os escritores e os poetas acompa-
nham-nos, durante a vida, em vários momentos: Eça 
de Queirós, Sophia de Mello Breyner Andresen, 
Daniel Faria, Tolstói e Dostoiévski.

Qual o livro da sua vida?
Necessariamente, não posso escolher só um. Os 

Maias, de Eça de Queirós; Crime e Castigo, de Dos-
toiévski; Anna Karênina, de Tolstói; Doutor Jivago, 
de Boris Pasternak; O Grande Gatsby, de F. Scott 
Fitzgerald. Não me esqueço também, muitas vezes, 
de Gorki e A Mãe e de Oscar Wilde e O Retrato de 
Dorian Gray. 

Três sugestões de leitura?
Qualquer livro dos referidos nas respostas ante-

riores proporcionam bons momentos de leitura, 
que nos marcam para sempre.

Uma mensagem para os paredenses?
Já que falámos de livros e de autores, não posso 

deixar de lembrar-me do poeta de Baltar, Daniel Fa-
ria, que em abril fazia cinquenta anos, e de um pensa-
mento, de que gosto muito, do Livro do Joaquim: 
“Não cumpras todas as promessas. É um modo muito 
triste de morrer.” Para uma mulher na política, apa-
rentemente, não fica bem gostar tanto deste pensa-
mento. No entanto, para mim, significa que devemos 
lutar, permanentemente, por desenvolver o nosso 
concelho, construindo-o com ideias, sonhos e proje-
tos (quer sejam para dois anos, quer sejam para vin-
te), para nós, que cá estamos hoje, e para as outras 
pessoas, que estarão amanhã. Deixo agora uma pro-
messa para cumprir: apesar de um longo deserto que 
atravessámos, de cerca de dois anos, sem possibilida-
de de recurso a fundos comunitários, situação que o 
Senhor Presidente tem estado sempre muito atento 
e preocupado, e mais dois, de pandemia, acredita-
mos, profundamente, que perseveraremos, conti-
nuando com os projetos que iniciámos e ainda não 
atingiram um fim. 
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Daniel Faria  nasceu em 
Baltar no dia 10/4/1971 e 
faleceu no dia 09/06/1999. 
Foi e é um dos maiores poe-
tas de língua Portuguesa.  
Frequentou o curso de Teo-
logia na Universidade Cató-
lica Portuguesa – Porto, 
tendo defendido a tese de 
licenciatura em 1996. No 
Seminário e na Faculdade 
de Teologia criou gosto por 
entender a poesia e dialogar 
com a expressão contempo-
rânea. Licenciou-se em Es-
tudos Portugueses na Fa-
culdade de Letras da Uni-
v e r s i d a d e  d o  P o r t o . 
D u r a n t e  e s s e  p e r í o d o 

(1994-1998) a opção mo-
nástica criava solidez. A par-
tir de 1990, e durante vários 

anos, esteve ligado à paró-
quia de Santa Marinha de 
Fornos, Marco de Canave-

ses, onde  demonstrou o seu 
enorme potencial de sensi-
bilidade criativa encenando, 

com poucos recursos, o Au-
to da Barca do Inferno. Fale-
ceu a 9 de junho de 1999 

quando estava prestes a 
concluir o noviciado no Mos-
teiro Beneditino de Singe-
verga. É considerado por 
muitos um dos maiores poe-
tas  da sua geração. O Agru-
pamento de Escolas de Bal-
tar tem o seu nome. A Câma-
ra Municipal de Penafiel tem 
um prémio com o seu nome. 
A Câmara Municipal de Pa-
redes homenageou-o a título 
póstumo e tem divulgado a 
sua obra. Muitos autores ci-
tam-no e é estudado em vá-
rias universidades. O Poeta 
continua bem vivo através 
da sua obra que é divulgada 
nas redes sociais e pelos li-
vros que são frequentemen-
te reeditados pelas editoras. 
É um dos vultos maiores da 
cultura do Concelho que 
tem uma abrangência a nível 
nacional.

    BALTAR

Poeta Baltarense 
Daniel Faria nasceu há 50 anos

FAUSTINO 
 SOUSA

Está a decorrer a cam-
panha de vacinação antir-
rábica para cães do ano de 
2021. A campanha de vaci-
nação será executada nos 
mesmos moldes da campa-
nha realizada em 2020, isto 
é, deverão ser salvaguarda-
das as medidas de preven-
ção e proteção preconiza-

das pela Direção-Geral de 
Saúde, por forma a neutra-
lizar a transmissão do SARS 
-CoV -2. Considerando que 
a promoção da vacinação 
antirrábica de cães e sua 
identificação eletrónica é 
de extrema importância 
para a preservação da saú-
de e segurança pública, 

considera-se desejável fa-
cilitar o acesso a este servi-
ço com campanhas de pro-
ximidade.  A vacinação 
2021 decorrerá no espaço 
disponibilizado pela Junta 
de Freguesia de Baltar, que 
será no próximo dia 30 de 
Abril  de 2021 entre as 
14:30h e as 16:30h.

A Junta de Freguesia de 
Baltar comunica a todos os 
baltarenses com mais de 80 
anos que não foram chama-
dos para a vacinação contra o 
covid 19, que contactem a jun-
ta pelo numero 222422960 
afim de os encaminhar para 
vacinação. A Junta esclarece   
que quem não tiver trasporte 

para se deslocar, deve contac-
tar a junta pelo mesmo nume-

ro de forma a garantir o trans-
porte a quem necessitar.

Vacinação Antirrábica  2021  
na Junta de Freguesia 

VACINAÇÃO COVID 19 para  
maiores de 80 anos
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Vánia Moreira psicóloga 
responsável clinica, psico-
logia, psicomotricidade, 
terapia da fala, aromatera-
pia, sala snoezelen, hipote-
rapia nutricionista na área 
da seletividade alimentar e 
apoio psicopedagógico es-
pecífico para ajudar na par-
te escolar. Há vários anos 
que pretendia agregar no-
vas práticas para apoiar a 
aprendizagem de crianças 
diagnosticadas com Trans-
torno do Espectro Autista 
(TEA). Esse foi o desafio 
que mobilizou a criar uma 
Unidade de Ensino Estrutu-
rado para o Apoio à Inclu-
são de Alunos com Pertur-
bações do Espetro do Au-
t i s m o  c o m  v i s t a  a 
concentrar meios humanos 
e materiais  que possam 
oferecer uma resposta edu-
cativa de qualidade a estes 
alunos.

A Mentes Saudáveis-U-
nidade de Autismo desde 
de Janeiro que tem uma 
equipa, especializada nesta 

área: neuropsicóloga clini-
ca, psicologia, psicomotrici-
dade, terapia da fala, aro-
materapia, sala snoezelen, 
hipoterapia nutricionista 
na área da seletividade ali-
mentar e apoio psicopeda-

gógico específico para aju-
dar na parte escolar. 

Para ir de acordo com as 
necessidades terapêuticas 
de cada um. Utilizam méto-
dos de trabalho dependen-
temente do tipo de autismo 

e  d a  p e r s o n a l i d a d e  d a 
criança( floortime, teach, 
son-rise ou padovan).  Na 
unidade trabalham numa 
tríade: pais, escola e a equi-
pa multidisciplinar. A Uni-
dade trabalha com crianças 

e adultos, trabalham com o 
carinho e profissionalismo 
com os pacientes, só assim 
têm resultados positivos.

Existem algumas formas 
para complementar as aju-
das nos tratamentos no-

m e a d a m e n t e  p a r c e r i a s 
com a Segurança Social, 
ADSE e o próprio nosso car-
t ã o  d e  s a ú d e  e  m a i s 
seguradoras.

A nossa única preocupa-
ção é a criança ou adulto e 
os pais. Venham falar con-
nosco e nós ajudaremos no 
que pudermos. Tornamo-
-nos numa família com um 
único objecto introduzir a 
criança ou adulto na vida 
real respeitando sempre o 
coração puro e especial que 
os caracteriza.

    REBORDOSA

Unidades de ensino estruturado  
para a educação de alunos com 
perturbações do espetro do autismo

PAULO 
PINHEIRO
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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 vila do futuro

A 
pequena Vila de Cete tem po-
tencialidades que deveriam 
merecer mais e melhor aten-

ção, quer dos autarcas locais, quer 
dos autarcas a desempenhar funções 
na sede do Concelho. Vejamos algu-
mas das suas características funda-
mentais com qualificação positiva: a 
situação geográfica, as vias de comu-
nicação, o património histórico e cul-
tural, os espaços rurais disponíveis, as 
suas gentes. 
Na situação geográfica e vias de co-
municação, salientaria a contiguida-
de, a real proximidade da Área Metro-
politana do Porto, que torna a Vila 
acessível a poucos minutos de pólos 
de desenvolvimento e infra-estrutu-
rais essenciais, como um centro de 
referência internacional como é o 
Porto, o seu aeroporto, a sua estrutu-
ra portuária. Registaria também o 
acesso privilegiado pela AE 4, ou a 
centralidade da estrutura ferroviária, 
que lhe dá atratibilidade, mesmo 
quando só ponto de passagem. Não 
esqueço o Rio Sousa, que lhe banha 
limites e margens e cuja revitalização 
e proteção se torna indispensável. Es-
tamos portanto perante um pequeno 
território que assumirá, creio, impor-
tância crescente no futuro e merece-
ria intervenção cuidada. 
Não nos contentemos porém com ve-
lhos traçados de ruas que a atraves-
sam ou que por exemplo, a liga em 
condições sofríveis à vizinha  cidade 
de Paredes.  
No que respeita ao património exis-
tente, referiria o Mosteiro. Estamos 
perante uma incapacidade e uma in-
competência. Do ilustre passado 
milenar, veio uma referência histórica 
e cultural de valor incalculável, local 
identificador e elo de comunhão de 
gerações de habitantes de Cete. Não 
encontrar uma solução que permita a 
gestão pública do Mosteiro parece 
ser, mais do que incapacidade e in-
competência, uma desistência. 
Uma outra potencialidade será a exis-
tência de espaços rurais aprazíveis, 
em bruto, possíveis de ocupação útil, 
a merecer um plano paisagístico e de 
ordenamento especializado, uma 
sensibilização concreta, um aprovei-
tamento local da fauna e flora. 

Pensar Cete apenas como um peque-
no dormitório de uma Cidade Grande 
é pobre. Pensar Cete como uma pe-
quena cidade porém não é sério. Há 
que procurar dar-lhe vida, sim, com 
um comércio moderno e diversifica-
do (que não tem), com a ampliação de 
uma zona industrial mais geradora de 
emprego, com uma construção de ha-
bitação predominantemente unifa-
miliar agradável, com novos e qualifi-
cados moradores. 
Por último, as suas gentes, as suas ins-
tituições públicas, as suas organiza-
ções sociais, desportivas e culturais. 
Não as referirei pelo nome. São indis-
pensáveis ao progresso em todos os 
sectores. Não podem deixar de ser as 
melhores no seu âmbito específico, 
muitas vezes impulsionados por uma 
cidadania de voluntarismo meritório 
e não reconhecido. 
Desenvolvimentos recentes parecem 
ser promissores com a construção de 
um parque de lazer e fruição e pela 
construção de alguns passeios mo-
dernos. Um primeiro e tímido passo.  
Outros se sucederão como a abertura 
de uma Residencial para Idosos. Espe-
ra-se também a concretização da 
criação de um Campo de Jogos mo-
derno para a prática de futebol. 
O progresso não espera. Agarrar o 
futuro é encontrar soluções, aprovei-
tar oportunidades e recursos, e é so-
bretudo, com imaginação, ousar cres-
cer uma comunidade utilizando a sua 
i n t e l i g ê n c i a  e  c a p a c i d a d e  d e 
trabalho.

A
ntónio Costa não é uma “rainha da 
I n g l a t e r ra”,  m a s  é  u m  p o l i t i c o 
resiliente. 

É parte do jogo dentro do bloco de poder e 
ainda representa setores sociais, políticos e 
burocráticos importantes.
A população quer apoio do Estado para minimi-
zar os efeitos da crise, quer ações racionais para 
combater a pandemia e quer controlar o Go-
verno através do Presidente da República. Mas 
não quer, pelo menos por enquanto, a sua que-
da. Muito menos por meio de caminhos que 
aprofundem a instabilidade política.
A população revê-se no Presidente da Repú-
blica e este sabe dar-lhe voz.
António Costa, apesar de suas diatribes, tem 
cumprido o seu papel a serviço dos interes-
ses que o suportam, o que não poderia ter si-
do feito sem a ação mais objetiva e racional 
do Presidente da República.

As elites políticas, burocráticas e militares ain-
da não construíram um consenso sobre o que 
fazer no pós-pandemia, no sentido de dar res-
postas à crise econômica brutal que está em 
curso, no mundo e em Portugal. Por isso, ainda 
não decidiu o que fazer com António Costa, em 
definitivo. Assim, o Presidente da República 
não quer tirar António Costa de imediato, mas 
mantê-lo controlado numa camisa de força po-
lítica para que o seu discurso ideológico e os 
seus interesses políticos e materiais pessoais e 
familiares não se sobreponham à “gestão dos 
negócios comuns da classe dominante que de-
vem guiar o estado” (Karl Marx).
Mas é uma figura complicada e o momento é 
de impasse, dúvidas, vacilações, indecisões 
no bloco de poder. No momento, ele está 
mais preocupado em sobreviver do que em 
dar um autogolpe de Estado, mesmo que esta 
tentação circule na sua cabeça. Luta para não 
perder base dentro do bloco de poder (Esta-
do, sociedade civil e base econômica) e para 
não perder apoio político das massas. A sua 
tática é defensiva, mesmo que, por causa da 
sua agressividade, possa parecer ofensiva.
Por outro lado, os trabalhadores e a esquerda, 
não têm condições para, de imediato, intervir 
decisivamente na conjuntura. E as principais 
forças políticas consideradas de esquerda op-

Resiliência

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

É 
um lugar comum acusar alguém de 
falta de ambição quando aquilo que 
se faz é uma gestão corrente e a re-

solução normal de problemas normais. Se 
for assim, também se pode acusar alguém 
de poder ter ambição desmesurada se, por 
costume, sonha demasiado alto, muito para 
além da capacidade e dos meios de que dis-
põe ou que alguma vez vai dispor. 
Esta discussão pode ser demasiado rele-
vante se falarmos da “Coisa” pública, de 
política e de estratégia para um território. 
O Estado Central ou o Poder Local têm por 
inerência da sua função planeadora e edu-
cadora de costumes e metas a atingir um 
papel fulcral para promover o progresso 
com vista a atingir o bem-estar e a qualida-

de de vida dos cidadãos. Também gostaria 
de referir que falarmos nos dias de hoje de 
progresso não tem o sinónimo de outros 
tempos que significava construção, sendo 
sim sinónimo de fácil acesso a serviços de 
saúde, de educação, cultura e apoio social, 
transição digital, dinâmica económica das 
empresas e melhor meio ambiente com 
aposta na circularidade.
Como esta é uma temática que, no conce-
lho de Paredes, passou de uma discussão 
com argumentação política das megaloma-
nias do passado para o afrouxamento rápi-
do dos últimos quatro anos, em que a sotur-
nidade tomou conta dos dias e o atraso 
comparado com os concelhos que nos ro-
deiam se começa a sentir, gostaria de voltar 
a um dos temas (que vem sendo recorrente 
nestes escritos) que é a falta de ambição 
socialista que colhe muitos exemplo nacio-
nais e que parece contaminar com muita 
facilidade as hostes locais.
Em termos nacionais, onde já nada sur-
preende, vemos a enorme falta de ambição 
e a incapacidade de ter uma estratégia a 
médio/longo prazo que dê algo mais ao 
país. Isto leva o Primeiro-Ministro a dizer 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Que falta de ambição!
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taram por uma atitude passiva. Sendo assim, se 
houver uma queda de António Costa no curto 
prazo, seja por que meio for, a sua saída só se 
dará como resultado de um grande acordo na 
classe dominante e desta com os seus agentes 
nas elites políticas, na cúpula da burocracia do 
Estado e do aparelho jurídico.
O ambiente político exala conspirações de 
todos os lados e António Costa vê traidores 
para onde olha. Faz acordos e, ao mesmo 
tempo, estimula as suas bases mais reacioná-
rias, fundamentalistas e individualistas a agir 
contra os acordos.
A família política de António Costa, assumiu 
inúmeros cargos no Governo, que trazem 
influência política e benesses pessoais a 
quem os ocupa. Além de garantir interesses 
materiais e políticos da corporação. Por isso 
não vão abrir mão facilmente de tudo isso.
António Costa tentou impor-se de modo auto-
ritário e voluntarista ao parlamento e tentou 
aproveitar o apoio do Presidente da República, 

compartilhando decisões com uma maioria 
parlamentar artificial. António Costa está a ser 
controlado por uma coligação contraditória de 
forças sociais e políticas que são decisivas no 
bloco de poder. Ele governa, mas não pode de-
cidir o que for contra os interesses mais ou me-
nos consensuais dessas forças políticas.
E, como sabemos, uma coisa só acaba quan-
do termina. 
E, neste caso, só vai terminar quando houver 
uma força político-social com amplitude pa-
ra fazer isso. E essa força ainda precisa ser 
construída.
Força que só vai se tornar alternativa real se 
assumir uma tática ofensiva, defendendo re-
formas sociais e medidas claras e efetivas.
António Costa é um político resiliente. De 
fracasso em fracasso vai-se mantendo no po-
der. O que ainda não terá percebido é que 
verdadeiramente não é ele que importa à 
população, mas sim o apoio que tiver e en-
quanto o tiver do Presidente da República.

psilvaparedes@gmail.com

Um processo de esperança

O 
processo de vacinação em 

Paredes, decorre dentro da 

média nacional. O Municí-

pio em colaboração com o ACES Tâ-

mega II Vale do Sousa Sul e a DGS, 

criou no pavilhão Rota dos Móveis em 

Lordelo, um espaço de vacinação que 

permite para já acolher até 1500 pes-

soas por dia para a toma da vacina.

O espaço é versátil e permite em caso 

de necessidade ser aumentado, a es-

perança é que durante o mês de Abril 

o número de utentes vacinados au-

mente, razão pela qual o espaço foi 

reformulado e aumentado.

No passado fim-de-semana com a va-

cinação de 579 professores e funcio-

nários das escolas, tivemos a nível lo-

cal e nacional um teste decisivo para a 

vacinação em massa, que se espera 

que venha a ocorrer o mais rápido 

possível.

Tive o prazer de acompanhar o Presi-

dente da Câmara Municipal de Pare-

des, Dr. Alexandre Almeida, o Verea-

dor da Proteção Civil Elias Barros e a 

enfermeira Iolanda Couto, do ACES 

Tâmega II Vale do Sousa Sul, e presen-

ciar localmente este processo de va-

cinação da comunidade escolar, dos 

docentes e não docentes, que toma-

ram a primeira das duas doses da va-

cina AstraZeneca tal como previsto 

no Plano Nacional de Vacinação con-

tra a COVID-19.

A Câmara Municipal de Paredes dis-

põe de uma equipa de colaboradores, 

que em estreita colaboração com o 

ACES continua a apoiar na organiza-

ção, manutenção e limpeza do Centro 

de Vacinação Municipal instalado no 

Pavilhão Rota dos Móveis, o que per-

mite que este processo decorra de 

forma tranquila e exemplar, aumen-

tando a esperança e a confiança para 

vencer a pandemia do COVID-19. 

Paralelamente a este apoio na cria-

ção do centro de vacinação, a Câmara 

de Paredes disponibilizou duas viatu-

ras para vacinação ao domicílio.

A vacinação contra a COVID-19 ao 

domicílio para os utentes acamados 

arrancou em Paredes, na semana pas-

sada e vai decorrer ao longo da sema-

na que agora termina.

Para ajudar neste processo, o Municí-

pio de Paredes disponibilizou duas 

viaturas para o transporte da equipa 

de enfermeiros e médicos que está a 

ministrar a primeira dose da vacina 

a o s  d o e n t e s  d e p e n d e n t e s  e 

acamados.

O Serviço Municipal de Proteção Ci-

vil e um motorista asseguram as des-

locações das equipas que vão às ca-

sas, constituídas por um médico e um 

enfermeiro, dos vários Centros de 

Saúde do Concelho de Paredes de 

modo a fazer chegar a vacina às popu-

lações mais vulneráveis.

A vacinação contra a COVID-19 no 

domicílio aos utentes dependentes 

incluídos na fase 1, está a decorrer 

em estreita articulação e colaboração 

da Câmara Municipal de Paredes com 

o ACES Tâmega II - Vale do Sousa Sul.

A Câmara disponibiliza igualmente 

transporte a quem precisar nesta fa-

se, o importante é não deixar nin-

guém por vacinar. A pedido do ACES, 

iniciamos uma série de diligências 

com o apoio inestimável das juntas de 

freguesia para identificar utentes 

com mais de 80 anos que possam ter 

ficado por contactar por parte do 

ACES.

Felizmente, nota-se uma colaboração 

inexcedível por parte de todas as en-

tidades, sejam os executivos das jun-

tas de freguesia, seja do ACES, IPSS´s, 

Bombeiros, Cruz Vermelha etc., é ca-

so para dizer venham as vacinas em 

quantidade suficiente, que temos fe-

lizmente uma estrutura bem prepara-

da para apoiar os responsáveis locais 

de Saúde, para que as mesmas pos-

sam ser aplicadas com segurança e 

tranquilidade.

Por
PAULO
SILVA
Professor

(em início de março, em entrevista ao Pú-
blico) que “estaremos mais próximos da 
Alemanha” em 2026 “do que estávamos há 
cinco anos”, perante uma perspetiva de ul-
trapassagem dos países de leste no ranking 
do poder compra, fazendo com que os por-
tugueses caíam para o 21.º país da EU. E as-
sim, ficamos com a certeza de que cada vez 
mais a falta de ambição política leva para 
baixo a qualidade de vida dos que vivem em 
Portugal. A história ensina-nos que após a 
entrada na CEE, no período entre 1986 e 
2000, Portugal teve uma fase de enorme 
convergência (i.e., de crescimento e aproxi-
mação das médias europeias dos indicado-
res de qualidade de vida) em que houve li-
beralização dos setores estratégicos da 
economia portuguesa e de políticas refor-
mistas (palavra que António Costa não gos-
ta), em que os governos de Cavaco Silva 
modernizaram o país e geraram riqueza 
para as famílias e as empresas. Depois vie-
ram cinco anos do socialismo social de An-
tónio Guterres que se limitou a beneficiar 
do sucesso das políticas anteriores o que 
resultou em pântano.
A seguir, desde 2001 e até 2021 (tempos 
que tiveram 12 anos de PS e 8 anos de PSD, 
mas 4 sob resgate económico do FMI), as 
políticas de forte investimento público de 

Sócrates levaram-nos ao 3º resgate do Por-
tugal democrático, sendo que, pelo meio, 
ficaram os governos de Durão Barroso e 
Santana Lopes que pouco acrescentaram... 
Com 6 anos de governo de Costa, é um fac-
to que o salário mínimo nacional subiu 
substancialmente nos decretos adminis-
trativos e no papel, mas na prática a falta de 
crescimento da economia fez com que os 
salários dos Portugueses estagnassem por 
falta de capacidade das empresas em 
aguentar a subida do mínimo, dado não ser 
acompanhado pelo o crescimento de ven-
das ou de exportações. Assim, o salário mí-
nimo aproxima-se do salário médio uma 
vez que não há investimento privado que 
crie produtos com valor acrescentado que 
permita que a remuneração final do traba-
lhador seja maior. Falta uma visão de longo 
prazo e apoio resiliente para captar novos 
investimentos internacionais que procu-
rem focar-se no crescimento de exporta-
ções – uma nova “Autoeuropa” ou a instala-
ção de indústria de produção digital/saúde 
no país são antónimos de compra de em-
presas privadas pelo Estado ou pelas Au-
tarquias com se tem ouvido. Só isso é que 
estimularia a competitividade, o cresci-
mento sustentável e a aproximação real do 
poder de compra da UE.
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SUGESTÃO A LORD

AVISO

Para onde  
foram os ovos 
da Paulina?

ENCERRAMENTO  

DE SERVIÇOS:
I n f o r m a m o s  q u e  o s  
s e r v i ç o s  A  L O R D  
encontrar-se-ão encer-
rados nos próximos dias 
2 e 5 de Abril de 2021. 
Boa Páscoa!

Desafio: 

poderão 

fazer um 

desenho 

relativo 

a  e s t a 

história 

e, com a 

ajuda dos pais, enviá-

-lo para biblioteca@

fundacaoalord.pt

Mais tarde, quando 

voltarem a visitar a 

nossa Biblioteca, po-

derão ver os vossos 

trabalhos numa ex-

posição dedicada a 

esta atividade, e en-

tretanto vamos pu-

blicando aqui os de-

senhos que nos fo-

rem chegando.

Participem!

«Que destino têm os 

ovos que pomos dia-

riamente?» interro-

gam-se as galinhas 

no galinheiro. A gali-

nha Paulina está de-

cidida a investigar. Se 

calhar vai descobrir 

a l g o  t o t a l m e n t e 

inesperado...

A
ntónio Aresta 
foi o convidado 
do "Café Literá-

rio" onde partilhou as suas 
escolhas de livros e leitu-
ras. Professor de Filosofia 
na Escola Secundária de 
Paredes, António Aresta já 
lecionou em três continen-
tes [Europa, África e Ásia]. 
É também investigador 
c o m  d i v e r s a s  o b r a s 
publicadas.

Em "O Livro/Romance 
da Minha Vida", o autor 
convidado do "Café Literá-
rio" partilhou sugestões de 
livros e de leituras tendo 
como obra de referência 
“Os Thibault”  de Roger 
Martin du Gard, Prémio 
Novel da Literatura em 
1937. A obra de referência 
escolhida foi “Os Thibault”, 
de Roger Martin du Gard, 

Prémio Nobel da Literatura 
em 1937. Este é um clássico 

da literatura universal, que 
mostra a “Europa no seu es-

plendor e retrata em parti-
cular a agitada vida de uma 

família francesa no tempo 
da I Grande Guerra, eviden-
ciando as contradições en-
tre a moral, a política e os 
costumes”. 

Como sugestão de livros 
e leituras António Aresta 
deixou as seguintes: Agusti-
na Bessa-Luís, “A Quinta 
Essência”; Teixeira de Pas-
coaes, “O Bailado”; Vergílio 
Ferreira, “Conta-Corrente”; 
Aquilino Ribeiro, “A Casa 
Grande de Romarigães”; 
Fernando Pessoa, “Livro do 
Desassossego”; Camilo Pes-
sanha, “Clepsydra”; Wen-
ceslau de Moraes, “Dai-Ni-
ppon”; Eça de Queiroz, “A 
Cidade e as Serras”; Luís de 
Camões,” Poesia Lírica”; An-
tónio Mendes Moreira, “Eu 
e os Outros”; Papa Bento 
XVI, “Caritas in Veritate | A 
Caridade na Verdade”. 

António Aresta 
esteve no “Café Literário”
LIVROS. As escolhas de António Aresta no Café Literário deambulam entre prémios nobel da litera-
tura e autores clássicos e contemporâneos da literatura portuguesa.

O Dia Mundial do Tea-
tro foi assinalado no passa-
do dia 27 de março e a Câ-
mara Municipal de Pare-
des assinalou a efeméride 
com a apresentação online 
do livro “Mulheres Móveis, 
a Torre dos Alcoforados e 
O Português Voador” da 
Associação Astro Fingido.

Devido à situação pan-
démica que ainda vivemos 
a apresentação deste livro 
decorreu no Facebook do 

Município e contou com o 
ator e encenador Fernan-
do Moreira e Ângela Mar-
ques, representantes da 
Astro Fingido, que mode-
raram um painel onde, en-
tre outros, marcaram pre-
sença o presidente da Câ-
mara Alexandre Almeida e 
a vereadora do pelouro da 
Cultura Beatriz Meireles.

O livro “Mulheres Mó-
veis, A Torre dos Alcofora-
dos e O Português Voador” 

reúne estas três peças de 
teatro que já subiram ao 
palco pela companhia As-
tro Fingido. A edição do li-
vro teve o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes, da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo e da Fundação A Lord.

C o m o  s e  r e f e r i u  n a 
apresentação que estes 
tempos difíceis passem rá-
pido para que o público 
volte a assistir a eventos 
de cultura. Viva o Teatro!

Dia Mundial do Teatro assinalado com lançamento de livro
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A 
Q u a r e s m a  d e 
2021 e a do ano 
passado, assim co-

mo a Páscoa, são vividas de 
forma bem diferente do que 
estávamos habituados. Em 
Paredes não se foge à regra e 
para o Padre Rafael são dois 
anos em que esta época tão 
importante para a Igreja é vivi-
da de forma singular.

Ainda assim o Padre Rafael 
faz um paralelismo entre o sig-
nificado da Quaresma e os 
tempos difíceis que vivemos: 
“A Quaresma é isto mesmo o 
silêncio, o recolhimento, a ora-
ção, o esforço que fazemos 
para nos preparar para o gran-
de acontecimento que é a Pás-
coa. Vivemos as coisas de for-
ma mais intensa”.

Para o pároco de Paredes 
os dias que vivemos desde o 
início da Pandemia poderão, 
no futuro “ajudar a valorizar 
mais o que é o desejo de ter-
mos um dia festivo, uma liber-
tação do que poderá ser um 
sinal da nossa fé”.

O Padre Rafael diz mesmo 
que “neste caminho do deser-
to e para chegar ao oásis, para 
chegarmos a um momento 
fel iz ,  que é a  Páscoa da 
Ressureição”.

E em Paredes tal como no 

resto do Mundo há que procu-
rar essa chegada ao dia feliz, 
como refere o Padre Rafael: 
“Infelizmente esta Pandemia 
chega a todos globalmente e 
se não nos unirmos no mesmo 
sentido, se não procurarmos 
viver este momento com essa 
intensidade, não chegaremos 
a esse dia feliz… mas isso é ou-
tra história”.

“Páscoa vivida 
com regras”
Viver o período pascal com 

regras é essencial para que 
possamos, no futuro, voltar a 
ter uma vida normal sem os 
constrangimentos do último 
ano. O pároco de Paredes re-
vela que já existe atividade 
paroquial com fiéis mas subli-
nha a importância do cumpri-
mento das regras de distan-
ciamento social e etiqueta 
respiratória: “A Páscoa vai ser 
vivida com regras, com mo-
mentos que o ano passado 
não podemos fazer. Respei-
tando todas as regras de segu-
rança poderemos ter fiéis na 
igreja. Vamos ter celebrações 
com o povo de Deus, o que tor-
na esta época bem melhor que 
o ano passado”.

Aliás o Padre Rafael revela 
mesmo que “já estamos a fa-
zer as nossas celebrações à 
semana e fins-de-semana 
com a presença de fiéis. Esse 

regresso foi marcante. Cele-
brar numa igreja vazia não é a 
mesma coisa do que com a 
Casa de Deus cheia”. Mas a 
Pandemia acabou por trazer 
também na fé e nas igrejas a 
abertura a novas tecnologias 
para que as celebrações de 
eucaristia continuassem a 
chegar a casa de todos. Nova 
realidade que irá continuar a 

estar presente porque apro-
xima todos de forma global. 
Os meios tecnológicos e as 
celebrações com pessoas pas-
sarão a ser a nova realidade, 
um andar de mãos dadas en-
tre o habitual e o novo. Padre 
Rafael também se revê neste 
novo caminho misturando as 
duas realidades: “Fazemos 
tudo para chegar à casa das 

pessoas utilizando as novas 
tecnologias, com transmis-
sões muito caseiras mas che-
gando a mensagem, a palavra 
de Deus, o mistério da fé a ca-
sa das pessoas. O digital é 
completamente diferente da 
vivência espiritual e comuni-
tária de todos juntos na igreja, 
mas neste momento, devido 
às regras que existem, o que 
fazemos é um misto, presença 
de fiéis mas ao mesmo tempo 
continuamos com a transmis-
são das celebrações”.

Em Paredes onde existe 
uma prática religiosa grande 
“as pessoas que não podem ou 
não querem vir ainda à igreja 
podem assistir em sua casa”, 
continua.

O Padre Rafael não tem 
dúvidas: “A tecnologia é sem-
pre boa e há-de ajudar sem-
pre. Podemos usar esses 
meios em nosso benefício, te-
nhamos ou não pessoas na 
igreja. Mas vai ajudar a crescer 
e a chegar sempre mais longe 
e não poderemos nunca dizer 
não. Mas uma coisa é utilizar a 
tecnologia ao nosso serviço 
para chegar mais longe mas 
não em substituição. Será 
sempre um complemento”. 

“A igreja ajuda
a compreendermo-nos”
E num tempo de sofrimen-

to para muitos a fé poderá ser 

um elemento importante. Diz 
o ditado que a fé ajuda a supe-
rar e a encontrar as forças ne-
cessárias para muitas das nos-
sas dificuldades. O Padre Ra-
fael refere a este propósito: 
“Não sei se todos nos agarra-
mos à fé... Não tenho a presun-
ção de falar por toda a gente, 
pois pode haver pessoas que 
recusem essa linguagem. Se 
nos tempos de dificuldade in-
vocarmos o nosso Deus, Lhe 
pedirmos ajuda (não à espera 
de um milagre), se nos agar-
rarmos a essa Fé vamos en-
tender-nos melhor em cada 
momento, em cada situação, 
com as nossas dificuldades, 
com as nossas cruzes”.

O pároco revela ainda: “A 
igreja ajuda-nos a compreen-
der aquilo que nós somos e a 
aceitar muitas vezes a nossa 
condição, fazendo sempre 
com que sejamos melhores, 
pedindo sempre para que pos-
samos evoluir, tendo o desejo 
de podermos transformarmo-
-nos e aos outros para também 
aceitar a nossa cruz. Foi isso 
que Jesus nos veio trazer. Para 
chegar à ressurreição teve que 
passar pela cruz, pelo sofri-
mento, pela solidão, pela dor. 
O que é isso se não este tempo 
de pandemia… toda esta cruz, 
todo este tempo de peso e dor. 
Havemos de chegar a um dia 
feliz para o celebrar”.

Padre Rafael: 
“Havemos de chegar a um dia feliz”
PÁSCOA. Pandemia um termo que entrou nas nossas vidas e que veio modificar a forma de todos vivermos. A Páscoa está à 
porta e a mensagem do Padre Rafael fala em esperança e responsabilidade.

Nuno M. Silva  | texto
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FALECEU

JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DURÃES
Faleceu no dia 21 de março com 77 anos. Era natural de Castelões 
de Cepeda- Paredes e residente na Rua Dr. José Barbosa Leão, nº. 
143, Paredes. Era casado com Maria Fernanda Freitas Nogueira.

 

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

A FAMÍLIA

T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA VIEIRA DE MATOS
Faleceu no dia 28 de março com 96 anos. Era natural de Cete-  
Paredes e residente na Rua Capitão Gomes, nº. 377, Cete, 
Paredes. Era viúva de António Moreira.

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

A FAMÍLIA

T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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