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EDITORIAL/TRIBUTO

H
oje quero prestar 

tributo a uma pes-

soa que foi exem-

plo de alegria serena, doce e 

dedicação aos jovens, na 

plenitude da sua vida. Não é 

fácil escrever sobre a Dr.a 

Maria da Conceição de Ma-

galhães Cardoso e Castro. 

Nasceu em 1946, no seio de 

uma família da classe média 

e muito conceituada de Pa-

redes. Estudou no Colégio 

Antero de Quental. Termi-

nado o ensino secundário, 

ingressou no Instituto In-

dustrial do Porto (atual Ins-

tituto Superior de Engenha-

ria do Porto), onde se for-

m o u  e m  E n g e n h a r i a 

Quimica. Iniciada a vida 

profissional, teve a oportu-

nidade de trabalhar numa 

empresa prestigiada da in-

dústria farmacêutica, a San-

doz, mas ao fim de dois anos 

apenas, abraçou o desafio de 

ser professora de Fisico-

-Química no ensino secun-

dário. Isto aconteceu pela 

altura do seu casamento, em 

1970, aos 24 anos, com Der-

cílio Orlando Bastos Pinto 

de Castro, tendo tido três fi-

lhas, Catarina Sofia (Mestre 

em Educação e licenseada 

em Matemática), Cristiana 

Marta (Licenciada em Edu-

cadora de Infãncia) e Inês 

Sofia (Doutorada em Biolo-

gia). A sua primeira Escola 

foi na Régua, para a qual se 

deslocava inicialmente de 

comboio, aproveitando para 

apreciar a bela paisagem e 

para rever aulas e corrigir 

testes durante a viagem. Mas 

os gostos e as apostas profis-

sionais também podem tra-

zer cansaço, dificuldades e 

ausências, só que a Prof.ª 

Conceição ultrapassava tudo 

isso com a melhor das vonta-

des, dada a sua entrega à mis-

são que escolheu. A seguir 

deu aulas em Braga, Marco 

de Canaveses, Lousada, Gon-

domar (onde fez a sua profis-

sionalização em serviço), Pe-

nafiel e, por fim, em Paredes. 

Por onde passou, deixou 

marcas nos seus alunos, que 

a recordam como “stora” de-

dicada e muito querida. Co-

nheci muitos alunos, hoje 

pais, que desejavam que seus 

filhos encontrassem profes-

sores assim na sua caminha-

da escolar. Tinha o gosto de 

ensinar e acompanhar os jo-

vens com mais dificuldades 

para equilibrar as turmas. 

Os colegas descrevem-na 

pela sua competência, capa-

cidade de trabalho, caráter e 

enorme dedicação aos seus 

alunos. Foi uma excelente 

esposa, de quem seu marido 

diz “ter sido um sortudo” tê-

-la  como o seu amor. Foi tam-

bém uma extraordinária mãe 

e companheira amiga das 

suas três filhas, que tratava 

pelas suas meninas, e elas re-

ferem-se à mãe como uma 

mulher de uma força extraor-

dinária, lutadora, compa-

nheira, generosa, amiga, pro-

tetora e com um coração 

enorme, onde cabia a família 

e todos os que dela precisas-

sem. Teria sido uma avó ge-

nerosa dos seis netos que 

não chegou a conhecer. Mas 

a vida tem uma etapa. A da 

Drª Conceição foi bastante 

curta. Partiu em 1994, dei-

xando saudades na sua unida 

família e nos muitos amigo, 

mas Deus assim quis. Que es-

teja no Céu. Será sempre re-

cordada, por todos nós, man-

tendo-a viva nos nossos cora-

ções, como exemplo a seguir.

Maria da Conceição de Magalhães Cardoso e Castro

S
ou muito criterio-
so na escolha das 
minhas pessoas 

de referência.
Bem, não é verdadeira-

mente uma escolha, mais a 
sorte de no meu percurso 
ter até agora encontrado 
algumas pessoas que me-
recem não só a minha co-
mo a admiração de todos.

Fez por isso parte desta 
minha bem-aventurança o 
facto de que quando che-
guei à Comarca de Paredes 
em 1996 para iniciar a mi-
nha lida forense, se encon-
trar a presidir o Tribunal de 
Círculo, um Homem (a 
maiúscula não foi gralha) 
que primava pelo seu bom 
trato, pelo seu espírito 
ponderado, pela sua afabi-
lidade, pela sua capacidade 
de acolhimento (ainda 
mais caloroso que integra-
ção), pela virtude se impor 

pela força do seu carisma e 
não pela veste de poder de 
que estava revestido.

Não desconhecendo a 
sua autoridade, mas não 
precisando dela para se im-
por, percebia-se neste Ho-
mem que qualquer que 
fosse o seu cargo, o seu 
posto, as suas funções, 
sempre as exerceria de 
uma forma superior e 
competentíssima.

Alguém que sabia fazer 
Justiça sendo que Justiça, 
como bem sabe quem sa-
be, não é apenas aplicar o 
Direito aos factos.

Alguém que sabia que 
ao julgar também estava a 
ser julgado e tinha cons-
ciência que que por esse 
julgamento, se fosse erra-
do também podia ir para ao 
inferno.

Entre muitos episódios 
recorda-se na comarca e 
ficou proverbial, a asserti-
vidade com que advertiu 
uma daquelas testemu-
nhas mentirosas que pulu-
lam nos Tribunais e que 
julgam que conseguem 

enganar tudo e todos in-
cluindo os Juízes: “Se eu for 
para o Inferno por decidir 
mal, certamente vou a ca-
valo na testemunha”.

Este Senhor (e mais 
uma vez a maiúscula não 
foi gralha) era-o na sala de 
audiências, mas sobretudo 
fora dela. O seu gabinete, 
com porta franqueada a 
todos os que precisassem 
do seu conselho, da sua 
ajuda, da sua direção, era a 
porta de um amigo, porta 
aberta a quem lá fosse por 
bem.

Mas onde eu melhor 
testemunho a sua capaci-
dade de liderança, de fair-
-play, de empenho, de ca-
pacidade de integração e 
de trato de nível superior 
tem a ver com o retângulo 
de futsal do velhinho pavi-
lhão gimnodesportivo de 
paredes.

Coisas que já não exis-
tem e possivelmente não 
se repetirão, havia naque-
les tempos de fins do sécu-
lo XX um grupo da bola 
formado ecleticamente 

por magistrados, advoga-
dos,  solicitadores, funcio-
nários judiciais ou forenses 
e outros amigos que por 
bem trouxessem.

Uma vez até foi nas La-
ranjeiras, minha primeira 
experiência em relvado de 
que recordo a minha pres-
tação futebolisticamente 
miserável, penalti provo-
cado por escusada mão na 
bola dentro da grande área 
e, ainda assim, consolo e 
apoio do natural capitão da 
equipa.

Todos estávamos ao 
mesmo nível! 

Todos? Não, um havia 
que perdesse ou ganhasse, 
fosse qual fosse a sua equi-
pa, correligionários ou ad-
versários, estava acima de 
todos nós e que era, per-
doem-me o jogo de pala-
vras, mas é atual, o Supre-
mo Líder.

Foi, pois, com enorme 
felicidade que ouvi na rá-
dio a notícia de que o Dr 
Henrique Brito de Araújo 
tinha sido eleito Presiden-
te do Supremo Tribunal de 

Justiça.
Os cidadãos deviam 

sentir que os Tribunais são 
também a sua casa e nada 
melhor do que na maior de 
todas elas, o STJ, esteja al-
guém que “alimente a es-
perança de que a situação 
de descrédito da justiça se 
reverta, encontrando-se 
caminhos de convergência 
que conduzam a uma solu-
ção que transforme em 
realidade o desígnio cons-
titucional de uma Justiça 
ao serviço do Povo”.

A última vez que vi o Dr. 
Henrique Araújo foi em 
2016 em Paredes num ci-
clo de conferências organi-
zado pela há pouco criada 
Comarca de Porto Este 
que convidava magistra-
dos que tivessem desem-
penhado funções nos ex-
tintos Tribunais de Comar-
ca, nessa altura já em 
outros voos, no caso Presi-
dente do Tribunal da Rela-
ção do Porto.

A escolha do magistra-
do quanto ao Tribunal de 
Paredes foi mais que natu-

ral: Se houve Juiz que mar-
cou esta Comarca por aqui 
ter desempenhado fun-
ções durante vários e mar-
cantes anos foi o Dr. Henri-
que Araújo de 1989 a 
2002, se me não engano.

As conferencias cha-
mavam-se, premonitoria-
mente, “Regresso a Casa”.

É um enorme privilégio 
para Paredes que alguém 
com o estatuto e a estrutu-
ra moral e cívica do Dr. 
Henrique Araújo, Então, 
Agora e Sempre, reconhe-
ça verdade nessa afirma-
ção de que cada volta a Pa-
redes, onde tem casa, seja 
um Regresso a Casa!

ERRATA
Por lapso, na edição passada 

do jornal O Progresso de Paredes, 
na entrevista do cantor Élvio San-
tiago, que foi publicada nas pági-
nas 4 e 5, há um erro no texto de 
abertura. O mesmo deveria ter-
minar  com a seguinte frase: "No 
Pós-Pandemia o cantor de Sobro-
sa fala da sua carreira e de Pare-
des." e não como ficou com parte 
do texto das páginas  6 e 7 da mes-
ma edição que falava do Bicente-
nário do Comendador José Gui-
lherme Pacheco. Pelo fato, apre-
sentamos as nossas desculpas.

EDITORIAL

Que seja sempre um “Regresso a Casa”
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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Caiu o pano da 1ª e 2ª Ligas – 
terminaram as competições de 
futebol profissional em Portu-
gal, esta época.

No escalão secundário, o Es-
toril é um justo vencedor e o seu 
desconhecido treinador, Bruno 
Pinheiro, merece todos os elo-
gios, pois eram muitos os des-
confiados. Mas, para mim, Álva-
ro Pacheco é a grande figura 
desta época. Com uma carreira 
ainda bem curta, foi capaz de 
transformar um candidato à 
descida num inesperado e meri-
tório promovido. O Vizela foi 
uma equipa fantástica, com um 
espírito contagiante. A crença, 
a união, a empatia entre jogado-
res, treinador e todo o staff foi 

sempre evidente. Isso foi decisi-
vo. Mesmo contra planteis com 
jogadores mais experientes, 
mais velhos, talvez mais caros, 
contra clubes com mais histo-
rial, o Vizela foi enorme.

Desceram o Vilafranquense 
e a UD Oliveirense. O Arouca 
ficou em 3º e vai disputar com o 
antepenúltimo da 1ª Liga – o Rio 
Ave – a última vaga no maior 
escalão.

Na 1ª Liga, além dessa sur-
presa pela negativa chamada 
Rio Ave, o Boavista safou-se de-
pois de uma época inteira de 
aflições, em que nunca conse-
guiu sair dos lugares de baixo. 
Nacional e Farense, que tinham 
subido, não aguentaram e vol-

taram à 2ª Liga.  O Paços de Fer-
reira e o Sporting foram, do meu 
ponto de vista, os grandes ven-
cedores da época. Os leões pelo 
título de campeão nacional, 19 
anos depois, os pacenses pelo 
5º lugar que lhes dá acesso às 
competições europeias (a nova 
Conference League). O Santa 
Clara destronou o Vitória de 
Guimarães na última vaga euro-
peia e ficou em 6º lugar, es-
treando-se nessas andanças. O 
FC Porto ficou em 2º lugar e 
entra directamente na Liga dos 
Campeões e o Benfica, com um 
investimento financeiro a ron-
dar os 100 milhões de euros, fi-
cou-se pelo 3º lugar e sem qual-
quer troféu. O SC Braga foi 4º 

classificado, mas juntou a Taça 
de Portugal ao palmarés, derro-
tando na final o Benfica.

De resto, Fernando Santos já 
fez a convocatória da seleção 
nacional para o Euro 2020. Não 
previa que fossem apenas 3 de-
fesas centrais convocados, daí 
ter incluído Domingos Duarte. 
No ataque, pensei em Paulinho 
e Trincão, mas ficaram de fora. 
Entram Pedro Gonçalves e Ra-
fa. Eis a lista final: Rui Patrício, 
Anthony Lopes, Rui Silva, João 
Cancelo, Nelson Semedo, Ra-
phael Guerreiro, Nuno Mendes, 
Rúben Dias, Pepe, José Fonte, 
Danilo, Ruben Neves, Palhinha, 
William, João Moutinho, Rena-
to Sanches, Bruno Fernandes, 

Sérgio Oliveira, Pedro Gonçal-
ves, Jota, André Silva, João Fé-
lix, Bernardo Silva, Gonçalo 
Guedes, Rafa Silva e Cristiano 
Ronaldo.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Caiu o pano das competições profissionais

F
oram disputadas 
mais duas jornadas 
nos mais diversos 

campeonatos da Associação 
de Futebol do Porto (AFP) e as 

equipas de Paredes já têm, 
quase todas, o seu destino tra-
çado. O maior destaque vai 
para o Aliados de Lordelo e o 
Rebordosa AC que garantiram 
um lugar na próxima fase da 
competição e com isso man-
têm vivo o sonho de chegarem 

ao Campeonato de Portugal 
na próxima temporada. Ainda 
neste escalão destaque para a 
excelente participação do 
Aliança de Gandra que apesar 
dos bons resultados já sabe 
que continuará neste escalão 
em 2021/2022. Na Divisão de 

Honra o SC Nun’Álvares vai 
lutar por um lugar de subida na 
próxima fase e poderá ser mais 
uma equipa de Paredes no pa-
tamar mais alto da AFP.  Já na 
1ª divisão distrital o FC Parada 
continua com esperança de 
chegar à fase de subida, tendo 

duas jornadas pela frente para 
alcançar esse objetivo na série 
2. Na mesma série o CCD So-
brosa sabe que vai manter-se 
neste escalão. Descendo à 2ª 
divisão o Lusos DB já garantiu 
lugar na fase de subida en-
quanto o USC Baltar está a 1 

ponto desse mesmo objetivo. 
Finalmente no futsal, o USC 
Paredes terminou em segun-
do lugar e com isso sabe que se 
irá manter na Divisão Elite, ao 
passo que o SC Nun’Álvares 
está bem lançado para poder 
chegar à fase de subida. 

Aliados Lordelo e Rebordosa AC  
na luta pelos “Nacionais”
SUBIDA. Aliados de Lordelo e Rebordosa AC estão com lugar assegurado na próxima fase da Divisão Elite Pró-nacional e 
continuam a alimentar o sonho de subir ao Campeonato de Portugal na próxima temporada.

DIVISÃO ELITE 
PRÓ-NACIONAL  SÉRIE 3
JORNADA 3
Avintes - FC Pedroso 3-1
Al. Lordelo - SC Rio Tinto 2-1

JORNADA 4
Al. Lordelo - Avintes 1-0
SC Rio Tinto - FC Pedroso 4-1

JORNADA 5 (30 MAIO)
FC Pedroso-Al. Lordelo
Avintes-SC Rio Tinto

JORNADA 6 (2 JUNHO)
FC Pedroso-Avintes
SC Rio Tinto-Al. Lordelo

CLASSIFICAÇÃO
1º Avintes  37 pts
2º Aliados Lordelo 31 pts
3º SC Rio Tinto 24 pts
4º FC Pedroso 12 pts

DIVISÃO ELITE
PRÓ-NACIONAL SÉRIE 5
JORNADA 3
Rebordosa AC - Al. Gandra 2-3
Vila Meã - Lixa 4-2

JORNADA 4
Vila Meã - Rebordosa AC 0-0
Lixa - Al. Gandra 0-5

JORNADA 5 (30 MAIO)
Al. Gandra-Vila Meã
Rebordosa AC-Lixa

JORNADA 6 (2 JUNHO)
Al. Gandra-Rebordosa AC
Lixa-Vila Meã

CLASSIFICAÇÃO
1º Rebordosa AC 38 pts
2º Vila Meã 32 pts
3º Lixa 19 pts
4º Al. Gandra 18pts

DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 3
JORNADA 3
Custóias - SC Nun’Álvares 0-0
Castêlo Maia - Caíde Rei 2-2

JORNADA 4
Castêlo Maia - Custóias 0-1
Caíde Rei - SC Nun’Álvares 0-1

JORNADA 5 (30 MAIO)
SC Nun’Álvares- Castêlo Maia
Custóias-Caíde Rei

JORNADA 6 (2 JUNHO)
SC Nun’Álvares-Custóias
Caíde Rei-Castêlo Maia

CLASSIFICAÇÃO
1º SC Nun’Álvares 38 pts
2º Custóias 32 pts
3º Castêlo Maia 26 pts
4º Caíde Rei 10 pts

1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
JORNADA 3
SC Campo - FC Parada 1-1
Ataense - CDC Sobrosa 0-2

Jornada 4
FC Parada - Ataense 4-3
SC Campo - CCD Sobrosa 3-0

Jornada 5 (30 Maio)
CCD Sobrosa-FC Parada
Ataense-SC Campo

Jornada 6 (2 de Junho)
CCD Sobrosa-Ataense
FC Parada-SC Campo

CLASSIFICAÇÃO
1º Ataense 30 pts
2º FC Parada 26 pts
3º SC Campo 22 pts
4º CCD Sobrosa 17 pts

2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
JORNADA 3
Vila Boa Quires - USC Baltar 2-3
GRD Rans - G. Costa 3-3

JORNADA 4
G. Costa - USC Baltar 2-3
GRD Rans - Vila Boa Quires 2-2

JORNADA 5 (30 DE MAIO)
USC Baltar-GRD Rans
Vila Boa Quires-G. Costa

JORNADA 6 (2 DE JUNHO)
USC Baltar-Vila Boa de Quires
G. Costa-GRD Rans

CLASSIFICAÇÃO
1º USC Baltar 25 pts
2º GRD Rans 22 pts
3º G. Costa 19 pts
4º Vila Boa Quires 4 pts

2ª DIVISÃO 
SÉRIE 3
JORNADA 3
ADC Frazão - Lusos DB 0-4
1º M. Figueiró - S. Pedro Fins 1-2

JORNADA 4
1º M. Figueiró - ADC Frazão 3-0
S. Pedro Fins - Lusos DB  0-3

JORNADA 5 (30 DE MAIO)
Lusos DB - 1º M. Figueiró
ADC Frazão - S. Pedro Fins

JORNADA 6 (2 DE JUNHO)
Lusos DB-ADC Frazão
S. Pedro Fins-1º M. Figueiró

CLASSIFICAÇÃO
1º Lusos DB 27 pts
2º 1º M. Figueiró 21 pts
3º S. Pedro Fins 18 pts
4º ADC Frazão 4 pts

Nuno M. Silva  | texto
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CAMPEÕES. Xeka, Zé Valente e Lúcia Alves são os nossos campeões! Os três 
futebolistas viveram na época 2020/2021 um ano de sonho com a conquista 
de títulos de campeão. Ligue 1 francesa, Liga BPI feminina e II Liga Sabseg são 
os troféus que viajam também para o Concelho de Paredes.

T
rês títulos a ter-
minar em Pare-
des! Os nossos 

campeões conquistaram 
os ambicionados troféus 
nacionais por cá e lá fora 
também! Comecemos por 
Zé Valente. O médio cria-
tivo que nasceu no USC 
Paredes para o futebol al-
cançou a sua segunda su-
bida de divisão na carreira 
(já o tinha feito com o CD 
Aves em 2016/2017). O 
jogador que além de USC 
Paredes e Desp. Aves pas-
sou por Paços de Ferreira, 
FC Vizela e DOXA (Chi-
pre), chegou ao Estoril es-
ta temporada e efetuou  
26 jogos tendo marcado 2 
golos na caminha estori-
lista no regresso à Liga 
NOS. Zé Valente referiu 
que nas suas redes sociais 
“que não há ninguém mais 
feliz e realizado” com o 
objetivo alcançado. Além 
da subida de divisão o mé-
dio criativo conseguiu o 
título de campeão nacio-
nal da II Liga Sabseg.

Ao que tudo indica o 
número 10 deverá perma-
necer no clube da linha na 
próxima temporada.

SONHO
DE MENINA
Já Lúcia Alves realizou 

o  s o n h o  d e  m e n i n a : 
“Quem me conhece sabe 
que sempre fui maluca 
pelo Benfica, por isso, ser 
campeã com o clube do 
meu coração é o realizar 
de um sonho”.

Em declarações ao jor-
nal O Progresso de Pare-
des a jovem paredense 
referiu que “este era um 
título que desejava mui-

to”. Lúcia Alves que se es-
treou no Águias de Santa 
Marta e passou pelo USC 
Paredes, Freamunde e 
Valadares Gaia antes de 
chegar ao SL Benfica es-
pera que na próxima tem-
porada seja “um ano de 
realizações individuais 
no Benfica, consolidando 
a  m i n h a  p r e s e n ç a  n a 
equipa, bem como colec-
tivamente fazermos uma 
grande época em especial 
fazendo uma participa-

ção condigna na Liga dos 
Campeões”.

A jovem avançada das 
águias, que agora tam-
bém já é um ídolo para as 
gerações mais novas, dei-
xa uma mensagem de es-
perança às meninas que 
sonham com uma carrei-
ra no futebol: “Nunca de-
sistam, lutem sempre e 
acreditem nos vossos so-
nhos e trabalho. Exijam 
sempre o máximo de vo-
cês próprias”.

Lúcia Alves conquis-
tou o título de campeã 
nacional com o SL Ben-
fica na última jornada 
da Liga BPI ao derrotar 
no estádio de Alvalade 
o Sporting por 3-0.

CAMPEÃO 
FRANCÊS
Por sua vez, Xeka foi 

campeão com o LOSC 
Lille na Ligue 1 de Fran-
ça, derrotando o todo 
poderoso PSG. O mé-
dio oriundo de Paredes 
conquistou o seu pri-
meiro grande troféu ao 
serviço da equipa mais 
portuguesa de França, 
ao lado dos campeões 
europeus José Fonte e 
Renato Sanches, tendo 
a i n d a  c o m o  c o m p a -
nheiros de equipa Tia-
go Djaló e José Bica.

Xeka que começou 
no Paços de Ferreira 
t e v e  p a s s a g e n s  p o r 
Gondomar, Valência, 
Sp. Covilhã e SC Braga 
antes de chegar a Fran-
ça há quatro épocas 
atrás.

O médio de 26 anos 
foi recebido na Câmara 
Municipal de Paredes 
na passada quarta-fei-
ra, dia 26 de Maio pelo 
presidente da Autar-
quia Alexandre Almei-
d a  e  o s  v e r e a d o r e s 
Francisco Leal,  Elias 
Barros, Paulo Cunha e 
Beatriz Meireles.

Em declarações à co-
municação social, Xeka 
referiu estar “orgulhoso 
por ter sido recebido na 
Câmara Municipal da 
minha terra”, acrescen-
tando que “no futuro 
gostaria de poder re-
presentar a selecção 
nacional e conquistar 
títulos com a equipa de 
todos nós”.

Xeka que agora vai 
estar de férias, referiu 
ainda que “tenho con-
trato com o Lille e é mui-
to cedo para se falar em 
outras opções. Agora 
quero é estar com a fa-
mília, descansar e respi-
rar o ar da minha terra 
para poder enfrentar os 
desafios futuros”.

Já o presidente do 
município paredense, 
Alexandre Almeida re-
feriu “ser um orgulho 
muito grande para qual-
q u e r  p a r e d e n s e  t e r 
campeões nas mais di-
versas modalidades e 
s e n d o  o  f u t e b o l  t ã o 
aglomerador de pai-
xões era para nós im-
portante receber este 
novo campeão francês, 
mas não podemos es-
quecer todos os restan-
t e s  p a r e d e n s e s  q u e 
conseguiram títulos”, 
como é o caso de Lúcia 
Alves e Zé Valente.

No próximo feriado 
municipal, a 20 de Ju-
nho, Xeka receberá a 
ordem de mérito des-
portivo concelhio.

XEKA
CAMPEÃO FRANCÊS
2020/2021 PELO LILLE

ZÉ VALENTE
CAMPEÃO II LIGA

2020/2021 PELO ESTORIL

LÚCIA ALVES
CAMPEÃ 2020/2021 

PELO BENFICA

Nuno M. Silva  | texto
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DESPORTO

O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes apre-
sentou o proje-

to Europeu GEOpard, lide-
rado pela Federação Italia-
n a  d e  A t l e t i s m o  e 
co-financiado pela União 
Europeia. A sessão decor-
reu no passado dia 14 de 
Maio, no Centro Municipal 
de Marcha e Corrida, com o 
vice-presidente do Municí-
pio, Francisco Leal, o verea-
dor do Desporto, Paulo Sil-
va, e o técnico da autarquia 
responsável pelo projeto, 
Leonel Ferreira.

O projeto GEOpard de-
senvolve-se em conjunto 
com várias cidades euro-
peias de Itália, Portugal, 
Alemanha, Estónia e Bélgi-
ca e que localmente, em Pa-
redes, se traduz numa ação 
de integração social, atra-
vés do desporto, denomi-
n a d a  “ S o u  l i v r e  d e  s e r 
saudável”.

Paredes criou a ação lo-
cal “Sou livre de ser saudá-
vel” onde os paredenses “se 
podem associar, aceitando 
o desafio de participar na 
u t i l i z a ç ã o  d e  u m a  A p p 
(GEOpard/Ustep), a insta-
lar no telemóvel e que faz o 
registo dos quilómetros 

efetuados, seja a caminhar 
e/ou a correr”, conforme foi 
referido na altura.

A Câmara Municipal de 
Paredes, em parceria com o 
CLDS 4G, a Associação No-
turnos de Paredes, o Centro 
Cultural e Recreativo de Vi-
larinho de Baixo - Kemedo 
Team, a Associação ParJo-
vem e a Associação Paredes 
Aventura, vai dinamizar, en-

tre Maio e Setembro, várias 
atividades de corrida e cami-
nhada que têm como princi-
pal objetivo a promoção de 
estilos de vida mais ativos e 
saudáveis, apelando tam-
bém ao desconfinamento 
consciente e responsável.

No GEOpard -  2021 - 
são convidados vários “em-
baixadores” principalmen-
te desportistas para “dar 

testemunho de incentivo e 
apelar à participação de to-
d a  a  c o m u n i d a d e  n e s t e 
desafio".

A ideia geral do desafio é 
somar quilómetros de corri-
da ou caminhada nos par-
ques, nos trilhos, nas ruas de 
Paredes e juntar o máximo 
de pessoas possível de forma 
a contribuir e estimular mais 
pessoas a terem hábitos de 
atividade física, socializarem 
e  t o r n a r e m - s e  m a i s 
saudáveis.

Neste projeto liga-se di-
gitalmente, através do des-
porto, pela caminhada ou 
corrida, duas cidades: a ci-
dade italiana Catania e a ci-
dade/concelho de Paredes, 
em Portugal.

O projeto “Sou livre de 
ser saudável está a progra-
mar diversas iniciativas pa-
ra a Semana Europeia de 
Desporto e o Dia Mundial da 
Atividade Física que se co-
memora a 29 de Setembro.

O GEOpard terá o seu 
desenvolvimento durante o 
ano de 2021. Em 2022 dará 
lugar ao Geolab que consta 
de cada país selecionar 15 
jovens para formação de 
treinadores de rua, na mo-
dalidade de corrida.

Projeto GEOpard 
apresentado em Paredes
ATIVIDADE FÍSICA. Paredes na rota europeia do exercício físico num programa co-financiado pela União Europeia e que 
conta com a participação da Federação Italiana de Atletismo.

O britânico Elfyn Evans 
foi o piloto mais rápido no 
“shakedown” disputado em 
Baltar, no Rali de Portugal, 
quarta prova do Campeona-
to do Mundo.

O piloto da Toyota gastou 
3m05,9s na melhor das qua-
tro passagens que efectuou 
pelos 4,60 quilómetros da 
especial de “aquecimento” 
da 54.ª edição do Rali de 
Portugal.

O “shakedown” é usado 
por pilotos e equipas para 
uma adaptação das afina-
ções ao terreno e não conta 
para efeitos de classificação.

O  e s t ó n i o  O t t  Ta n ä k 
(Hyundai),  vencedor em 
2019, foi o segundo mais rá-
pido,  a  0,2 segundos de 
Evans, enquanto Kalle Ro-
vanpera (Toyota) foi tercei-
ro, a 0,3 segundos.

Ricardo Teodósio (Sko-
da), com apenas duas passa-
gens, foi o melhor dos portu-
gueses, na 13.ª posição, com 
3m15,7s.

Vários pilotos lamenta-
ram, entretanto, o facto de 
só terem oito pneus macios à 
disposição para os três dias 
de prova, em contraponto 
com os 16 pneus de mistura 

mais dura. Refira-se que o 
Rali de Portugal marcou a es-
treia de André Vilas Boas, 
treinador de futebol no 
Mundial de ralis, já depois de 
ter experimentado as sensa-
ções do Paris-Dakar.

De relembrar que em Bal-
tar, devido à situação de Pan-
demia que atravessamos, 
este ano não houve público 
no Kartódromo como habi-
tualmente faltando, assim a 
cor e entusiasmo dos aman-
tes das quatro rodas. Para o 
ano voltaremos, com certeza 
a ter o habitual calor humano 
nas bancadas.

Elfyn Evans foi o mais rápido em Baltar no Rali de Portugal
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AMBIENTE

PUB

O 
M u n i c í p i o  d e 
Pa r e d e s  p r o -
moveu de 17 a 

24 de Maio a “Semana do 
Ambiente” com um conjun-
to de atividades destinadas 
à sensibilização ambiental 

com o objetivo de envolver 
cada vez mais a população e 
a comunidade escolar nas 
temáticas do conhecimen-
to,  da sustentabilidade, 
proteção e valorização da 
natureza.

Durante uma semana fo-
ram realizadas várias ações 
que permitiram chamar à 
atenção da população em 
geral e da comunidade esco-
lar em particular para a im-
portância da preservação 

do ecossistema. Das diver-
sas iniciativas dinamizadas 
pelo Pelouro do Ambiente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes destacou-se no passa-
do dia 24 de maio, o lança-
mento do projeto “Eco-Ca-

minhadas nos Parques do 
Concelho”. Das iniciativas 
dedicadas às escolas, no dia 
17 de maio, destaca-se a 
realização de uma ação em 
conjunto com a Ambisousa 
e que decorreu online sobre 

a separação de resíduos e 
compostagem. Durante a 
semana do ambiente decor-
reu igualmente a apresenta-
ção do livro "As Aventuras 
da Cuscas" pelo escritor pa-
redense Paulo Santos.

Paredes celebrou semana do Ambiente
AMBIENTE. A semana do ambiente foi celebrada em Paredes com diversas atividades. Numa altura em que as questões ambien-
tais ganham cada vez mais proeminência o concelho paredense dedicou uma semana ao ambiente entre os dias 17 e 24 de Maio.

O Município de Paredes 
apresentou, no passado dia 
24 de Maio, o projeto Eco-
-Caminhadas, no Parque da 
Cidade de Paredes. 

Segundo explicou fonte 
da Autarquia na eco-cami-
nhada “o cidadão tem a pos-
sibilidade de acompanhar o 
percurso no telemóvel ace-
dendo ao mapa do percurso 

disponível para cada par-
que urbano (painel infor-
mativo com QR Code), on-
de poderá também consul-
t a r  a  e x t e n s ã o  e m 
quilómetros, o grau de difi-
culdade e alguns pontos de 
interesse que pode usufruir 
durante a sua caminhada, 
como observação de aves e 
galeria ripícola”.

Segundo a Câmara Muni-
cipal de Paredes “os espaços 
verdes do concelho estão 
dotados de potencialidades 
de fauna e flora capazes de 
criar ecossistemas biológi-
cos de pequena dimensão, 
onde podemos e devemos 
conhecer, apreciar e respei-
tar o enquadramento da na-
tureza no meio habitacional 

e  i n t e r a g i r  d e  m o d o 
sustentável”. 

O projeto das eco-cami-
nhadas totaliza 14,4 km de 
percursos, onde se pode 
conjugar a prática de cami-
nhadas, de fazer de forma 
segura, com os benefícios de 
saúde psíquica pela intera-
ção com a natureza e biodi-
versidade que a constituí 

uma forma de aprendizagem 
e de sensibilização para a 
preservação da natureza. 

Os parques do concelho 
de Paredes “serão pequenos 
laboratórios vivos para a co-
munidade escolar e para a 
população usufruir, conhe-
cer e preservar”.

As Eco-caminhadas terão 
percursos em 8 parques do 

Concelho de Paredes: Pare-
des – 2 km; Rebordosa – 2 
km; Lordelo – 2 km; Cete – 
0,5 km; Vilela – 0,5 km; Lou-
redo – 0,5 km; Beire – 0,4 km; 
Sobreira (Alameda S. Pedro) 
– 0,5 km. Para mais informa-
ções dobre as Eco-caminha-
das poderão aceder ao sítio 
da Câmara Municipal de Pa-
redes na Internet.

Eco-Caminhadas em 8 parques de Paredes 
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E
ste Casal pertencia à Mesa Aba-
cial de Paço de Sousa, com a se-
guinte renda: 220 reis (em dinhei-

ro); 5 alqueires de trigo; 21 alqueires de 
terçado; 5 almudes de vinho; um carnei-
ro; duas galinhas; fogaça de Páscoa 1,5 
alqueires de trigo, cabrito e oito beilhós; 
serviço de Pentecostes 1,5 alqueires de 
trigo. Não pagava, à parte, os dois car-
neiros esfolados como os outros Casais 
da aldeia de Castromil.
No ano de 1530, trazia todo este Casal um 
Gaspar Gonçalves, com a renda acima.
Está o prazo deste Casal no Tombo das 
Terras (ms.), trazendo Gaspar Gonçalves 
em 2.ª vida.
Depois se partiu este Casal em duas 
ametades.

1.ª ametade do Casal do Cazujo
Gaspar Pedro trazia esta ametade do 
Casal do Cazujo e trocou com Gaspar 
Fernandes (que trazia o Casal do Eirado 
e Quebradas de Além) a leira do Pinhei-
ro e a leira Curta (pertenças deste Casal) 
pelo campo do Eirado (pertença do Ca-
sal do Eirado). Também trocou a Casa 
das Portelhas (pertença deste Casal) 
pela Casa do Eirado (pertença do referi-
do Casal do Eirado).
Estas trocas vão ficar fora do prazo por-
que Gaspar Pedro as vendeu a Pedro 
João (que trazia o 1.º Casal do Penedo) e 
vão em título do Casal do Eirado.
Gaspar Pedro também trazia uma casa 
e horta, com mais uma horta na ribeira 
de Pergamonte, e a cavada sita nas Pe-
nas da Ribeira. Com a renda de: duas 
galinhas, pela casa e cavada; um frango 
pela horta.
No ano de 1611, a Mesa Abacial fez pra-
zo desta ametade, menos as proprieda-
des trocadas, que está no Livro D, fls. 48 
(ou no Livro 7.º, fls. 53), a António Gon-
çalves (filho de Gaspar Pedro) e a sua 
mulher, Isabel Dias, ambos em 1.ª e 2.ª 
vidas, e para um filho ou filha de entre 
ambos, em 3.ª vida. Com a renda de: 240 
reis (em dinheiro); 4 alqueires de trigo, 
em que entra o trigo dos serviços da Pás-

coa e Pentecostes; 11 alqueires de ter-
çado; 2,5 almudes de vinho; meio car-
neiro; meio cabrito; uma galinha. Tem 
este prazo de lutuosa outro tanto como 
de renda e as mais condições ordinárias. 
E não trata este prazo dos beilhós, nem 
da parte dos dois carneiros esfolados, 
nem do frango de estiva.
António Gonçalves, filho de Gaspar Pe-
dro e de sua mulher, Catarina Antónia, 
casou a 30/01/1611, na igreja paroquial 
de Gandra, com Isabel Dias, filha de Gas-
par Jerónimo e de sua mulher, Domingas 
Dias, moradores na freguesia de Gan-
dra. Foi 1.ª vida nesta ametade e sua mu-
lher 2.ª vida. Esta casou em 2.ª núpcias 
com Gonçalo André,  que faleceu a 
07/03/1651, antes da Isabel Dias.
Em 10/04/1675, a Mesa Abacial fez pra-
zo desta ametade, que está no Livro Z, 
fls. 62, a Domingos Gonçalves, neto de 
Isabel Dias, com a renda atrás declara-
da, e de acrescentamento: 10 reis (em 
dinheiro) e um frango. Foi tabelião Ma-
nuel de Sousa Loureiro, do concelho de 
Aguiar de Sousa.
Domingos Gonçalves casou com Isabel 
Fernandes e, em 11/04/1711, fizeram 
escritura de dote a seu filho Domingos 
Dias, de Castromil. Foi escrivão Bernar-
do Luís de Miranda. Em 30/01/1732, a 
Mesa Abacial deu autoridade a esta es-
critura de dote.
Domingos Dias foi 3.ª vida nesta ameta-
de do Casal do Cazujo. Casou em 1.ª 
núpcias com Maria João, filha de Gon-
çalo João e de sua mulher, Maria André, 
moradores no lugar da Lamela de Reca-
rei. No estado de viúvo, casou em 2.ª 
núpcias a 27/02/1729, na igreja paro-
quial da Sobreira, com Maria Barbosa, 
filha de Manuel João e de sua mulher, 
Margarida Barbosa, moradores no 1.º 
Casal do Penedo.
Do 2.º casamento de Domingos Dias, 
houve uma filha, Luzia Barbosa, que ca-
sou a 02/06/1777, na igreja paroquial 
da Sobreira, com José da Rocha, filho 
de Inácio da Rocha e de sua mulher, Isa-
bel João, moradores no lugar da Costa 
de Recarei.
José da Rocha e sua mulher tiveram uma 
f i l h a ,  M a r i a  B a r b o s a ,  q u e  c a s o u  a 
13/11/1814, na igreja paroquial da So-
breira, com José Moreira dos Reis, filho 
de Manuel Moreira dos Reis e de sua mu-
lher, Luzia Josefa (que também usou o 
nome de Luzia Barbosa), possuidores do 
prazo do Casal de Cima de Vila de Baixo.

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal do Cazujo - I  
(aldeia de Castromil)

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES" 

O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo

Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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D
evido a uma sociedade cada vez 
mais envelhecida, e à necessidade 
de prestar cuidados de saúde per-

manentes aos idosos, tem sido destacada 
nos últimos a figura do Cuidador Informal, 
r e g u l a m e n t a d a  p e l o  D e c r e t o -  Le i 
100/2019 de 6 de Setembro de 2019.
Quando falamos em cuidar, pretendemos 

referir-nos ao dar atenção, dar afecto, de-
dicação, ajudar quem carece, contribuin-
do para o seu bem-estar.
Sendo usual pensar-se que, quando uma 
pessoa idosa depende de cuidados, essa 
responsabilidade cabe, essencialmente, 
ao núcleo familiar como a principal fonte 
de apoio.
No entanto, o Cuidador Informal pode não 
t e r  l a ç o s  f a m i l i a r e s  c o m  o  i d o s o 
dependente.
Como tal, veio o Estatuto do Cuidador In-
formal (D.L 100/2019, de 06-09-2019), 
regulamentar os direitos e deveres do 
Cuidador, familiar ou não, da pessoa que 
vive numa situação de dependência. 
Importa referir que, para se ter o Estatuto 
de Cuidador Informal este deverá ser re-

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O Cuidador Informal
conhecido, após formalização de um 
pedido, em formulário próprio, apre-
sentado nos serviços de Segurança 
Social, ou através do portal da Segu-
rança Social Directa.
Em caso de reconhecimento do Cui-
dador Informal, a pessoa em causa é 
reconhecida como tendo um papel 
fundamental no desempenho e manu-
tenção do bem-estar da pessoa cuida-
da, com competências para a presta-
ção adequada dos cuidados de saúde à 
pessoa dependente.
Sendo que, a legislação prevê também 
que se cuide daqueles que cuidam, is-
to porque o Cuidador fica com uma 
sobrecarga, na sequência do cuidado 
próximo com o Cuidado, e daí podem 

surgir repercussões físicas, sociais, 
emocionais e financeiras para o Cui-
dador Informal.
Como tal, está legalmente acautelado 
que, o Cuidador Informal, possa usu-
fruir de apoio psicológico dos serviços 
de saúde, que beneficie de períodos 
de descanso para garantir o seu bem-
-estar e equilíbrio emocional, e o be-
nefício de um subsídio que se traduz 
numa prestação do subsistema de 
solidariedade.
Contudo, a atribuição do subsídio ao 
Cuidador Informal depende da apre-
sentação de requerimento próprio 
junto dos serviços da Segurança So-
cial directa, devendo ser juntos os res-
pectivos elementos de prova.

Q
uem olha para fora sonha, quem 
olha para dentro desperta”, é es-
ta a máxima do poder da medita-

ção, como Carl Jung nos revela, pois quan-
do mergulhamos dentro de nós encontra-
m o s  u m a  m a g i a  s a g ra d a ,  d i v i n a  e 
absolutamente poderosa por trás do silên-
cio. Muitos de nós sentem medo de “calar 
os ruídos”, de desligar as distrações por-
que lá dentro o poder é tão, mas tão gran-
de que é como se não soubesse lidar com 
tamanha grandeza e força. 
No nosso dia a dia, encontramos imensas 
pessoas com as mesmas angústias, dúvi-
das e em grandes estados de ansiedade. 
Qual é a minha sugestão? Aprender a me-
ditar! Porquê e Para quê?
Não é ao acaso, que somos felizmente, 
cada vez mais pessoas a abraçar esta 
prática ancestral. Na verdade, as preo-
cupações, as ansiedades só existem por-
que estamos desligados do presente e 
extremamente focados no futuro, ante-

cipando de uma forma negativa o que 
ainda não aconteceu. São tantos os estí-
mulos que recebemos de fora que mui-
tas vezes nos esquecemos que, quem 
comanda a nossa vida, as nossas deci-
sões e o nosso conceito de felicidade é a 
nossa essência, não é? Mas qual é a nos-
sa essência e como reencontrá-la? É ter-
mos consciência de nós mesmos e estar-
mos em paz connosco…e com o Todo. Si-
l e n c i e - s e ! …  S ó  p r e c i s a m o s  d e  u n s 
momentos para nós! E só cada um sabe 
quais são os seus momentos. Porque ca-
da um tem o seu…certo?
Então, qual é quanto a mim, o maior pre-
ciosismo que a meditação me trouxe? A 
gratidão pelo presente – o único tempo 
em que me é possível desfrutar da vida. 
Sim, todos vivenciamos desafios – faz 
parte da nossa experiência humana, mas 
quando encaramos essa aprendizagem a 
partir do presente, a partir de um estado 
de profunda observação a serenidade 
ganha à ansiedade, a clareza ganha à es-
curidão, a leveza ganha ao medo! Todos 
nós, se pararmos para nos escutarmos 
com atenção suficiente, ouviremos as 
respostas a tantas questões que procu-
ramos desaustinadamente no exterior, 
de modo que, ficaremos a conhecer a 
verdade das razões que nos levam a op-
tar pela vida que levamos e o que viemos 
fazer nesta mesma vida. Se escutarmos, 
se nos harmonizarmos e entrarmos em 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

O Poder da Meditação

consonância, ficaremos mais escla-
recidos sobre quem realmente 
somos.
É fundamental, sabermos estar pre-
sentes no presente, mas é também 
mágico quando aprendemos a criar o 
futuro, a saber colocar o foco certo 
neste tempo, alinhando a sabedoria e 
poder presentes na mente, coração e 
intuição. A Meditação relembra-me 
que o meu infinito acontece a partir da 
conexão com o infinito que me rodeia, 
mostrando-me que somos absoluta-
mente gigantes, poderosos e absolu-
tamente capazes de SER APENAS E 
SOMENTE A FORÇA DO AMOR!
Hoje venho encorajar o leitor a ali-
mentar o silêncio – é nele que se reve-

lam as mentiras, que se despem os fa-
tos, que se apresentam as verdades, 
que se calam as distorções e que se 
mostra de forma absolutamente clara 
– QUEM ÉS, QUEM NÃO ÉS E O QUE 
JÁ NÃO AGUENTAS MAIS SER! 
Sim…por vezes o silêncio pode ser en-
surdecedor, mas é importante parar 
precisamente aí – onde as buzinas não 
param, onde os alarmes soam no má-
ximo, porque isto tem um grande pro-
pósito – mostrar-lhe o que não pode 
mais calar, o que precisa de ser visto, 
sentido e curado! 
Abrace então o silêncio, para que nele 
seja abraçado pela sua verdade e pela 
b e l e z a  d a  s u a  t ã o  ú n i c a  b e l a 
individualidade!
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SAÚDE

PUB

A
o início eram per-
to de 50 funcio-
nários, entre as-

sistentes operacionais, as-
s i s t e n t e s  t é c n i c o s  e 
professores que não exis-
tiam nas listas de vacinação 
anti-COVID, sem que nin-
guém soubesse responder e 
explicar o porquê de esta-
rem fora do plano de vacina-
ção do sistema educativo.

Segundo a adjunta da di-
reção do Agrupamento de 
Escolas de Vilela, Maria Ma-
nuel, no fim-de-semana da 
vacinação de 21 de Abril pa-
ra o setor da educação “al-
guns colegas não foram cha-
mados, alguns por erros de 
administração”. Segundo 
aquela responsável em de-
clarações exclusivas ao jor-
nal O Progresso de Paredes, 
depois desse fim-de-sema-
na “foi pedido que fosse 
preenchida uma grelha com 
todos os professores e as-
sistentes operacionais que 
não fossem vacinados no dia 
21 de Abril. O coordenador 
da protecção civil que trata 
dos assuntos relacionados 
com a COVID preencheu es-
sa grelha com os dados to-
dos e disseram que no fim-
-de-semana seguinte as 
pessoas que não tinham si-

do vacinadas iriam ser cha-
madas… Não fomos! Depois 
seria no fim-de-semana se-
guinte, também nada. Anda-
mos nisto de fim-de-semana 
em fim-de-semana”.

Maria Manuel  refere 
igualmente que “os colegas 
que tiveram a primeira do-
se já tomaram a segunda e 

nós continuamos sem ser 
vacinados. Pior é que nin-
guém nos atende e não ex-
plicam, porque não fomos 
ainda chamados”.

A adjunta da direção do 
Agrupamento de Escolas de 
Vilela diz mesmo: “No pró-
prio Centro de Vacinação 
disseram que, por exemplo 

no meu caso, nem me encon-
tro nas listas. Mesmo que 
quisessem tentar resolver a 
situação não podem por não 
constar em sistema”.

Maria Manuel refere não 
saber “de quem é a culpa”. 
Aquela responsável afirma 
ainda: “Estamos num conce-
lho com alta taxa de incidên-
cia, temos alturas em que ti-
vemos turmas em casa e 
neste momento alguns cole-
gas não estão vacinados. O 
agrupamento tem seis esco-
las e estamos a falar de pro-
f e s s o r e s  e  a s s i s t e n t e s 
operacionais”.

De 58 passaram a 27
Ficaram por vacinar 58 tra-

balhadores da área da educa-
ção, entre professores, assis-
tentes técnicos e assistentes 
operacionais. Entretanto fo-
ram sendo vacinados por auto 
agendamento, bem como os 
maiores de 55 anos. Além dis-
so os funcionários que se des-
locaram ao Centro de Vacina-
ção e constando das listas fo-
ram chamados para as sobras. 
Dessa forma, o número foi di-
minuindo e neste momento 
estão por vacinar 27 trabalha-
dores da educação, pois não 
constam das listas e são me-
nores de 55 anos.

“As respostas continuam 
a não existir”, afirmou Ma-
ria Manuel.

Vacinas não chegaram 
a 27 funcionários da educação
VACINAS. Começou por ser uma dor de cabeça bem maior, mas o certo é que continuam 27 funcionários do agrupamento de 
escolas de Vilela sem receber a vacinação de combate à COVID.

Nuno M. Silva  | texto
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SAÚDE. Num ano marcado indubitavelmente pela Pandemia a vida vai tentando, pouco a pouco, voltar à normalidade. Esta é 
a altura certa para falarmos sobre o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS) e perceber como foi e como será a realidade 
dos seus profissionais e utentes. A COVID e o dia-a-dia do hospital de referência para a região, numa entrevista com o presi-
dente do Conselho de Administração Carlos Alberto.

CARLOS ALBERTO, PRESIDENTE DO CHTS:

“Missão cumprida  
no combate à Pandemia”

O tempo passa mas o ano de 
pandemia não mais será esque-
cido, nem pela História nem por 
quem a viveu. COVID é uma pa-
lavra que ainda hoje assusta, 
mas que com a vacinação em 
curso promete ficar nos livros 
da história tal como outras pan-
demias que afetaram o Mundo. 

Mas não só de COVID é fei-
to o dia-a-dia do CHTS. E nes-
te ano atípico é, por demais 
justo, que se fale dos seus pro-
fissionais e serviços. O presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Alberto fala 
ao jornal O Progresso de Pare-
des sobre as questões essen-
ciais do Hospital de referência 
da região.

Um ano de pandemia com 
todos os problemas daí ine-
rentes. Como avalia este ano 
atípico no Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS)?

 Este último ano vai ficar in-
dubitavelmente marcado nas 
nossas vidas de um modo mui-
to vincado e essa marca ines-
quecível vai, obviamente, tam-
bém ficar registada na história 
do CHTS como um dos perío-
dos mais exigentes de sempre.

Mas também como um pe-
ríodo em que, com o empenho 
dos profissionais, foi possível 
garantir o atendimento de to-
dos, sem deixar ninguém para 
trás, lembrando a grande área 
e dimensão assistencial - mais 
de 500.000 pessoas em 12 
concelhos de quatro distritos. 
A avaliação tem, pois, de ser 
muito positiva.

É verdade que houve mo-
mentos difíceis. Foi na nossa 
região que apareceram os 
primeiros surtos da pande-
mia e, passados alguns me-

ses, em outubro/novembro, 
foi novamente aqui que a 
dimensão da pandemia na 
comunidade assumiu con-
tornos de verdadeiro tsuna-
mi,  para o qual  ninguém 
nunca está preparado. Lem-
brar que chegamos a ter 
10% de todos os doentes 
COVID do país e que, no pi-
co de incidência, tínhamos o 
triplo de doentes COVID do 
Hospital São João e o quá-
druplo de doentes COVID 
do Hospital Santa Maria.

A pressão sobre os hospi-
tais e o cansaço dos profis-
sionais de saúde certamente 
tiveram impacto neste ano. 
Como classificaria a atuação 
do CHTS durante este ano?

Classificaria a atuação do 
CHTS como “Missão Cumpri-
da”, tendo em conta que os 
profissionais colocaram em 
primeiro lugar a necessidade 
de acautelar a assistência a 
todos, promovendo sucessi-
vas alterações e melhorias no 
atendimento e funcionamen-

to diário, à medida que o avan-
ço da pandemia e o conheci-
mento científico iam trazendo 
novas abordagens.

 
Uma palavra para os nos-

s o s  h e r ó i s  d a  l i n h a  d a 
frente...

A palavra que mais rapida-
mente surge para os comba-
tentes da linha da frente é de 
orgulho e reconhecimento. 
Tivemos vários exemplos de 
profissionais que deixaram as 
suas famílias durante sema-

nas seguidas para se mante-
rem no atendimento aos 
doentes e garantindo, em si-
multâneo, que protegiam ma-
ridos, esposas, filhos, pais e 
avós da proximidade do vírus.

Alguns deles foram sur-
preendidos pela presença do 
vírus na comunidade e fica-
ram infetados, limitando a sua 
intervenção durante algum 
tempo, mas, no balanço final, a 
população do Tâmega e Sousa 
pode bem orgulhar-se do de-
sempenho destes guerreiros.

PROCURA
PELO MELHOR
Deixando a luta contra o 

COVID de lado, fale-me do 
dia-a-dia do CHTS.

O dia-a-dia do CHTS tem 
de assemelhar-se a uma labo-
riosa e permanente procura 
da melhor resposta possível 
ao bem-estar de mais de 5% 
da população portuguesa. 
Particularmente nos últimos 
anos, aqueles que conheço 
bem, desde 2016, em que te-
nho o privilégio de servir esta 

Nuno M. Silva  | texto
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região como presidente do 
Conselho de Administração, 
houve um inequívoco reforço 
da resposta de cuidados de 
saúde oferecidos.

 Passamos de 1.800 cola-
boradores para 2.250, passa-
mos a ter especialidades no-
vas como Infeciologia, Imu-
noalergologia, Reumatologia, 
Hematologia, etc.

 Passamos a ter idoneidade 
para formar jovens médicos 
de Endocrinologia, Otorrino-
laringologia, Medicina Física e 
de Reabilitação e Medicina 
Intensiva.

 Está em curso o processo 
para essa idoneidade formati-
va em Neurologia, Nefrologia, 
Pneumologia, 
Gastroenterologia.

 Listas de espera de cirurgia 
e consultas passaram a estar 
todas abaixo de nove meses, 
quando chegaram a ser de 
mais de dois anos.

 Passamos a ser centro de 
referência para a cirurgia da 
obesidade, tendo já tratado 
mais de 50 doentes com esta 

patologia.  Deu-se um enor-
me reforço da cardiologia 
com a contratação de 3 no-
vos médicos no final do ano 
passado, já com experiência 
significativa, tendo um vindo 
da Madeira e outro dos Aço-
res, em sinal da atratividade 
do CHTS.

 Dinamizou-se de modo 
muito significativo o Hospital 
São Gonçalo, em Amarante, 
com crescimento muito gran-
de em todas as linhas de 
atividade.

 Estão em curso investi-
mentos a ser inaugurados bre-
vemente para uma nova ma-
ternidade - muito melhores 

condições de conforto e priva-
cidade para que as mães desta 
região escolham mesmo este 
local para terem os seus be-
bés-, unidade de hemodiálise 
- evitando assim as permanen-
tes necessidades de transfe-
rência de doentes para o Por-
to - e também novo espaço 
para a Pneumologia com pos-
sibilidade de fazermos os es-
tudos do sono e tratarmos 
ainda melhor os casos de tu-
berculose, na região do país 
onde essa patologia é a maior 
de todas pela proximidade das 
pedreiras.

 Criamos recentemente 
um espaço inovador, único no 

país, para acolhimento dos 
doentes para cirurgia, em cli-
ma humanizado e de elevadís-
s i m a  q u a l i d a d e  d e 
atendimento.

 Novos espaços de Hospi-
tal de Dia e Clínica do Pé Dia-
bético com podologista para 
respostas muito específicas, 
mas de importância funda-
mental na qualidade de vida 
dos utentes.

Está também em curso 
um dos maiores investi-
mentos de eficiência ener-
gética da região, num proje-
to de cerca de 5 milhões de 
euros, financiado a 95% por 
fundos comunitários, com 

“CHTS É APETECÍVEL 
PARA JOVENS MÉDICOS”

Carlos Alberto define o CHTS como um hos-
pital apetecível e de futuro para os jovens 
médicos, ao mesmo tempo que refere que o 
CHTS é algo que pertence aos utentes. 

Que palavras gostaria de deixar a todos os profissio-

nais do CHTS?

 Palavras de que intensifiquem o amor à camisola e de 

busca de melhoria permanente no seu desempenho as-

sistencial, para continuarem a granjear o reconheci-

mento da população, possam contribuir para o bem-es-

tar dos nossos utentes e se valorizem pessoal e 

profissionalmente.

O CHTS é um hospital de grande potencial, onde se tra-

balha muito, mas onde há espaço para criatividade, ino-

vação, investigação.

Há muitos doentes, muitas doenças, casos simples e ca-

sos mais complicados, permitindo garantir a jovens pro-

fissionais percursos de sucesso na região.

No momento atual, é ainda um hospital que permite, em 

alguns casos, a jovens profissionais poderem sonhar ser 

Diretor de Serviço em idades bem mais precoces que 

em hospitais centrais.

Em resumo um hospital apetecível e de futuro.

 

E aos utentes?

 Uma palavra de confiança no desempenho dos nossos 

profissionais e a certeza de que, dia após dia, procura-

mos encontrar melhores e mais humanizadas formas de 

resposta assistencial.

Num tempo em que os utentes são cada vez mais exi-

gentes e com acesso a mais informação, gostaria de po-

der pedir que olhassem cada vez mais para o CHTS co-

mo sendo algo que também lhes pertence um pouco e 

que o defendam com esse sentimento de pertença.

O CHTS, tal como os organismos públicos em geral, são 

pertença coletiva e devem ser vistos exatamente desta 

forma, muito mais do que tentarem personalizar a visão 

naqueles que a cada momento desempenham funções 

de gestão.

Os mandatos de gestão são transitórios e passam, en-

quanto as instituições perduram.

Será certamente diferente a forma como olho uma ins-

tituição se a entender como sendo um pouco pertença 

minha.
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revestimento das fachadas, 
mudança das caixilharias, 
painéis fotovoltaicos, cen-
tral de biomassa e ilumina-
ção LED. Além de eficiente 
e moderno, começa a ficar 
visível do exterior o aspeto 
estético muito bonito e que 
penso vai orgulhar todos os 
utentes.

Como se pode perceber, o 
dia-a-dia do CHTS é bem di-
nâmico e não deixa espaço a 
monotonias.

 
Sendo um hospital de re-

ferência para uma região 
como a que serve, como 
avaliaria o trabalho do 
CHTS?

Costumo fazer a avalia-
ção do trabalho do CHTS 
em várias vertentes, sendo 
que poderia resumir dizen-
do que fazemos muito, nos 
primeiros lugares em todas 
as linhas de produção nas 
comparações com os hospi-
tais do nosso grupo a nível 
nacional, de que destacaria 
o facto de sermos a segun-
da maior urgência do Norte 
a seguir ao S. João. Fazemos 

bem, indicadores de quali-
dade que comparam bem 
com os melhores resulta-
dos a nível nacional, de que 
destacaria as taxas mais 
baixas em reinternamentos 
aos 30 dias e de partos por 
cesariana, e trabalhamos 
com respeito pelo dinheiro 
dos contribuintes, de que 
destacaria um dos mais bai-
xos custos com medica-
mentos por doente tratado 
nos hospitais do nosso gru-
po a nível nacional.

 Do acima exposto, julgo 
ser objetivo concluir como 
sendo bom o trabalho do 
CHTS.

“CONTINUA A NOSSA 
BUSCA PERMANENTE 
DE MELHORIA”
Muito se tem falado das 

parcerias público-priva-
das na área da saúde. Co-
mo as vê?

 Tratando-se de uma ma-
téria com contornos de op-
ção política, não é muito re-
levante a opinião do pre-
s i d e n t e  d o  C H T S 
enquanto tal.

De qualquer modo, 
gostaria de referir que 
o CHTS sempre se re-
lacionou muito bem 
com todos os players 
da saúde, quer sejam 

públicos, privados ou do sec-
tor social, sendo que se fo-
rem bem definidas as regras 
e houver respeito pelo tra-
balho de cada um, há espaço 
para todos.

 Há certamente bons 
exemplos privados, mas 
convém também não es-
q u e c e r  o s  e x c e l e n t e s 
exemplos públicos, mesmo 
sabendo que as armas com 

que estes são obrigados a 
trabalhar são muito mais 
frágeis do que as que estão 
ao dispor dos privados.

E se a memória da pan-
demia estiver bem viva, não 
serão esquecidas as res-
postas que foram dadas 
neste período.

 
Sendo constituído por 

dois hospitais, o CHTS, co-
mo é visto, em sua opinião, 
pela população da região 
que os serve?

Com a objetividade e a 
honestidade que me é pos-
sível colocar nessa respos-
ta, julgo ler bem a opinião 
maioritária da população se 
disser que em geral as expe-
riências nos internamentos 
são excelentes; as opiniões 
sobre o ambulatório, no-
meadamente as consultas  
e os meios de diagnóstico 
são cada vez melhores, so-
bretudo pelas constantes 
melhorias na redução das 
listas de espera; e as opi-
niões sobre as urgências 
s ã o  a s  q u e  t ra n s m i t e m 
maior insatisfação, seja pe-
la enorme dimensão desta 
nossa tarefa, seja porque 
e m  g e ra l  é  u m a  á r e a  d e 
maior descontentamento 
em todos os hospitais, seja 
pela angústia própria de 
quem acorre a estes servi-
ços. Continua a nossa busca 
permanente de melhoria, 
particularmente quanto à 
urgência, sendo disso bom 
exemplo a aprovação de fi-
nanciamento de novo in-
vestimento pela Comissão 
de Coordenação da Região 
Norte de cerca de 2 milhões 
de euros para alargamento 
d e  á r e a  e  r e f o r ç o  d e 
equipamentos.

CHTS REABRIU VISITAS 
AOS DOENTES INTERNADOS 

O CHTS reabriu no passado dia 24 de Maio, ainda que de 

modo limitado, as visitas aos doentes internados no Hos-

pital Padre Américo, em Penafiel, e no Hospital de São 

Gonçalo, em Amarante.

 

Segundo a direção do CHTS “conscientes das restrições 

decorrentes da COVID19, mas também da enorme impor-

tância das visitas em termos da humanização de cuidados, 

vai ser permitida a visita diária de uma pessoa por doente, 

durante um período máximo de 30 minutos, entre as 14 e 

as 20 horas”.

 

O CHTS refere que a visita deverá ser, preferencialmente, 

realizada sempre pela pessoa referenciada pelo doente e 

devem cumprir-se todas as regras de higiene, proteção e 

distanciamento social e em cada enfermaria só deve estar 

uma visita de cada vez. Assim, alerta o CHTS para a possibi-

lidade de existir algum tempo de espera “pois haverá en-

fermarias com mais de um doente”.

 

Em função da evolução da pandemia, estas regras vão ser 

acompanhadas de modo dinâmico ao longo dos próximos 

tempos e podem sofrer as alterações que se mostrem ne-

cessárias, bem como permitir alargamento das regras se 

tal se mostrar viável.

 

O CHTS refere igualmente que “os visitantes não devem 

interagir com outros doentes ou visitantes, relembra-se 

ainda que o uso de máscara é obrigatório e devem sempre 

seguir-se as indicações dos Serviços. O CHTS apela à cola-

boração de todos para o sucesso da medida e seu progres-

sivo alargamento com o decorrer do tempo”.
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NOTÍCIAS

N
a sequência de 
uma denúncia a 
dar conta de um 

episódio de violência do-
méstica,  os militares da 
GNR deslocaram-se para o 
local onde apuraram que o 
“agressor tinha agredido 
fisicamente a vítima, sua 
companheira de 40 anos, na 
presença dos filhos de 4 e 
de 10 anos,  tendo ainda 
destruído diversos objetos 
existentes na habitação”, 
segundo comunicado da-
quela força policial. 

A mesma fonte refere 
que “no decorrer das dili-
gências policiais, apurou-se 
ainda que o suspeito man-
teve um comportamento 
agressivo contra a vítima e 
contra os filhos, proferindo 
constantes ameaças aos 
mesmos. Na sequência da 
ação, foi dado cumprimen-
t o  a  u m  m a n d a d o  d e 
detenção”.

A GNR informou igual-
mente que “no decorrer da 
abordagem, o suspeito, nu-
ma tentativa de não ser 
conduzido a tribunal, ten-

tou subornar os militares 
da Guarda, tendo sido cons-
tituído arguido ainda por 
corrupção ativa”.

Perante os fatos “o deti-
do foi presente, no dia 19 de 

maio, ao Tribunal Judicial de 
Penafiel, onde lhe foram de-
cretadas as medidas de coa-
ção de proibição de contac-
tar a vítima e os filhos por 
qualquer forma ou meio, e 

proibição de permanecer ou 
frequentar a habitação dos 
mesmos não se podendo 
aproximar num raio de 1 
000 metros, controlado por 
pulseira electrónica”.

Pulseira electrónica 
por violência doméstica
VIOLÊNCIA. O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de 
Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, deteve no pas-
sado dia 18 de maio, um homem de 40 anos por violência doméstica, no conce-
lho de Paredes.

Os alunos da Escola Se-
cundária de Vilela partici-
param e venceram os pri-
meiros prémios do concur-
s o  n a c i o n a l  “ N ó s 
Propomos” com o melhor 
vídeo e melhor projeto. 
Nesse sentido, a Câmara 
Municipal de Paredes atra-
vés da vereação da Educa-
ção felicitou os envolvidos 
por terem conseguido um 
resultado tão positivo. Re-
fira-se que o projeto a con-
curso ajudou na promoção 
da montra digital “"comer-
cioderuaemparedes.pt". 

Os alunos envolvidos 
neste projeto deram o no-

me “Compras que Movem 
(P)aredes” e são do 11º VD. 
Sob a orientação da pro-

fessora Sandra Fazenda, 
fizeram parte desta equipa 
os alunos José Teixeira, 

Diogo Barbosa, Diana Sou-
sa, Daniela Brito e Isabel 
Duarte.

A Câmara Municipal de Paredes com-
prou um terreno junto à Alameda de S. Pe-
dro de Sobreira, naquela freguesia onde 
será criada uma unidade museológica na 
velha casa existente no local, sendo que na 
parte restante será construído um pavi-
lhão multiusos que servirá para todas as 
actividades culturais e recreativas da fre-
guesia da Sobreira.

Alexandre Almeida, presidente do Mu-
nicípio assinou os contratos promessa de 
compra e venda dos terrenos com os her-
deiros das propriedades da conhecida Sra 
Generosa junto à Alameda de S. Pedro.

A Câmara Municipal de Paredes tem 
patente ao público até ao próximo dia 31 
de Julho, na Casa da Cultura de Paredes a 
Exposição Coletiva "Às Portas do Mundo" 
da Fundação Pro Justitiae. Esta exposição 
reúne um conjunto de obras de vários ar-
tistas dos países de expressão de Língua 
Portuguesa. A mostra tem como objetivo 
desenvolver uma intervenção cultural e 
social nos países irmanados pela língua 
portuguesa.

Escola de Vilela venceu prémio nacional

Sobreira  
vai ter unidade 
museológica

Exposição 
Coletiva "Às 
Portas do Mundo" 
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JUSTIÇA

J
á é conhecido o su-
cessor de António 
Piçarra no Supremo 

Tribunal de Justiça. Henri-
que Araújo tem 67 anos e 
está no Supremo desde 
2018 e já tinha sido presi-
dente do Tribunal da Relação 
do Porto em 2015, para onde 
foi em 2002 tendo como ori-
gem o Tribunal da Comarca 
de Paredes.

Henrique Araújo e Maria 
dos Prazeres Beleza eram os 
favoritos à sucessão de An-
tónio Piçarra e acabou por 
vencer o primeiro, sendo 
eleito presidente do Supre-
mo Tribunal de Justiça à se-
gunda volta. O conselheiro 
Henrique Araújo conseguiu 
33 votos contra 24 da conse-
lheira Maria dos Prazeres 
Beleza.

Infelizmente, Henrique 
Araújo atinge o limite de ida-
de daqui a três anos terá de 
se jubilar, como aconteceu 
com António Piçarra, ou seja 
em 2024 terão de ocorrer 
novas eleições para a lide-
rança do Supremo.

Natural de Arcos de Val-
devez, distrito de Viana do 
Castelo, Henrique Araújo 
iniciou a sua carreira no Tri-
bunal Judicial de Famalicão 
após concluir a licenciatura 
em Direito na Universidade 
de Coimbra em 1978 e o 2.º 
Curso Especial do Centro de 
E s t u d o s  J u d i c i á r i o s  e m 
1982. Passou pelas comar-
cas de Amares e Paredes, 
onde esteve a maior parte da 
sua carreira de Primeira Ins-
tância, criando fortes liga-
ções à nossa terra, inclusive 
de residência. Foi promovido 
a juiz auxiliar da Relação do 
Porto em 2002, e no ano se-
guinte a juiz desembargador 
e colocado na mesma Re-
lação do Porto que veio a 
liderar em 2015. Fez ain-
da parte do Conselho 
Superior da Magistra-
tura como vogal entre 
2007 e 2010. Henri-
que Araújo prometeu 
no seu programa da 

candidatura ser uma “voz fir-
me e determinada que apon-
te caminhos e soluções junto 
das instâncias competentes 
para evitar a rutura do siste-
ma em  cen ári o de  cr i se 
pandémica”.

Apresentando-se como 
um candidato de continuida-
de, o novo presidente do Su-
premo Tribunal de Justiça 
garantiu ainda que irá “contri-
buir para melhorar o que já se 
encontra feito e de procurar 
suprir as graves insuficiên-
cias que ainda persistem, 
mantendo a integridade do 
sistema judicial e restituindo 
à comunidade os sentimen-
tos de confiança e credibili-
dade indispensáveis à legiti-
mação social do poder judi-
cial.” Prometendo agir em 

três dimensões (interna, 
externa e liderança do 
Conselho Superior da 
Magistratura), o novo 

líder do poder judicial 
prometeu “atuar de 
forma discreta e sere-
na, mas com a firmeza 
indispensável à defesa 

da independência do poder 
judicial e do prestígio do STJ”, 
respeitando “escrupulosa-
mente, o princípio da separa-
ção de poderes.”

O jornal O Progresso de 
Paredes e todos os pareden-
ses para além de muito hon-
rados pela escolha do novo 
Presidente do Supremo Tri-

bunal de Justiça, que residiu 
no nosso Concelho, deseja-
-lhe o maior dos sucessos no 
seu novo cargo e  novas 
responsabilidades.

Henrique Araújo eleito presidente  
do Supremo Tribunal de Justiça
JUSTIÇA. O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem fortes ligações ao concelho de Paredes onde exerceu 
funções no Tribunal local. Na sua carreira, Henrique Araújo passou também pela Relação do Porto.
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O Diretor do Agrupa-
mento de Escolas Daniel 

Faria, António Joaquim 
Correia de Aguiar, refor-
mou-se ao fim de 30 anos 
à frente de uma escola. 
Foi eleito pelos seus pa-
res em 1990 para presi-
dente do então designa-

do “Conselho Diretivo”. 
Em 2012  foram criados 
os mega Agrupamentos 
de Escola. Foi neste con-
texto que a escola EB23 
de Baltar e a secundária 
se juntaram numa só, 

tendo ficado como Dire-
tor o professor Aguiar, 
que exerceu o cargo nos 
últimos 30 anos. Com a 
reforma do Diretor  An-
tónio Aguiar, surgiram 
cinco candidatos  para o 

lugar.  Espera, ao candi-
dato vencedor,  um árduo 
trabalho de forma a que o 
Agrupamento volte a ter 
o “ carisma “ que já teve 
no passado. A existência 
de cinco candidatos, é 

uma prova de vitalidade 
do agrupamento. 

Ao fim de 30 anos, o 
Agrupamento de Escolas 
vai  ter  uma l iderança 
m a i s  f r e s c a  e  m a i s 
motivadora.                                                                                                      

    BALTAR

Eleição para o novo diretor do 
Agrupamento de Escolas Daniel Faria

FAUSTINO 
 SOUSA

Foi lançada a construção 
do relvado do campo da 
Igreja. Com um investimen-
to de aproximadamente 
17000 euros, o novo relva-
do contará com um novo 
bar que será explorado pelo 
União Sport Clube de Bal-

tar. Segundo o presidente 
da Junta, Jorge Coelho, no 
novo recinto haverá desta-
que para os fundadores do 
clube. O presidente do clu-
be, Isidro Almeida, agrade-
ceu ao executivo da Câmara 
e à Junta de Freguesia todo 

o apoio prestado. O presi-
dente da Câmara, Alexan-
dre Almeida, salientou o in-
vestimento realizado e a 
sua utilidade para a Vila de 
Baltar.  As obras arranca-
ram na passada terça-feira 
dia25.

Na Rua Casa de Bragan-
ça, encontra-se  um cenário 
que  cria grandes dificulda-
des  aos moradores do Edi-
fício Areal. Existe uma per-
manente fuga  de dejetos e 
excrementos que está inin-
terruptamente e verter pa-
ra a via pública, vindo das 

fossas ali existentes. Existe 
uma corrente de dejectos 
que circula ao ar livre  e que 
é impeditiva de aceder ao 
ecoponto que lá está insta-
lado. Esta situação é conhe-
cida pela Junta de Fregue-
sia, que já procurou uma 
solução com a Câmara Mu-

nicipal. Os moradores do 
Edifício Areal e da urbani-
zação “ O Ninho” esperam 
que esta situação seja re-
solvida o mais rapidamente 
possível, pois é algo que 
transtorna o dia-a-dia de 
todos os habitantes naque-
le perímetro. 

“Entre os dias 19 e 21 
de abril,  decorreram nas 
instalações da Junta de 
Freguesia de Baltar as 
provas de avaliação final 
do Internato de Medicina 

Geral e Familiar.  Enquan-
to Presidente do Juri 
n°39 gostaria de agrade-
cer a toda a equipa da 
Junta de Freguesia e em 
especial ao seu presiden-

te, todo acolhimento e a 
disponibilidade com que 
nos receberam. ” 
Ana Penas
 Última Assembleia
 de Freguesia 

Lançamento da primeira pedra  
da construção de um relvado sintético 
no campo de futebol da Igreja

Dejetos ao ar livre  
na Rua Casa de Bragança

Agradecimento à  
Junta de Freguesia de Baltar

Carpinteiros  & Marceneiros
Empresa prestigiada de Riba de Ave, na área das carpintarias e 
marcenarias, ADMITE para os seus quadros CARPINTEIROS E 
MARCENEIROS. 
Oferece regalias em vigor na empresa, muito boas condições 
de trabalho e possibilidade de transporte de e para o domicílio.

Contacto: 252 875 300 contabilidade@csj.pt

PUB
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No passado dia 12 de 
Maio foi assinalado o dia In-
ternacional do Enfermeiro 
uma forma diferente devido 
ao momento pandémico que 
se vive. Contudo, os enfer-
meiros nesta altura estão 
concentrados nos Centros 
de Vacinação de Penafiel, 
Paredes e Castelo de Paiva.

Este dia Internacional do 
Enfermeiro visa homena-
gear todos os enfermeiros 
do mundo e relembrar a im-
portância destes profissio-
n a i s  d a  e n f e r m a g e m  n a 
prestação de cuidados de 
saúde à população em geral. 
É o dia em que todos os en-
fermeiros do mundo estão 
de parabéns, sendo que eles 
celebram a vida e a enfer-

magem todos os dias. Os en-
fermeiros do CVC de Pare-
des  vão plantar um Carva-
l h o  n o  P a r q u e  d o  R i o 
Ferreira. Como símbolo da 
robustez, força, resistência 
e proteção nas batalhas, co-
mo esta que se vive neste 
momento. Ainda no Pavi-

lhão Gimnodesportivo “Ro-
ta dos Móveis” esteve pa-
tente uma exposição intitu-
l a d a  “O  E n f e r m e i r o  n o 
Tempo”, desenhos e pinturas 
da autoria Fernando Jorge 
(enfermeiro do IPO Porto) e 
Inês Vieira, os alunos da sala 
da professora Laurinda Sil-

va Escola de Rebordosa 
também fizeram frases alu-
sivas aos enfermeiros, San-
tiago Morgado escreveu 
vários poemas.

Nesta sessão solene de 
homenagem a todos enfer-
meiros marcaram presença 
o presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida os vereado-
res Elias Barros, Paulo Silva 
e Beatriz Meireles  bem co-
mo vários presidentes de 
Junta de Freguesia do Con-
celho de Paredes.

Para abrilhantar um pou-
co a sessão ainda contaram 
com a presença de Ivo Ma-
galhães e Diana Dias que 
cantaram ao vivo para todos 
os presentes.

O  aluno do 6 RD da 
Escola Básica e Secundá-
ria de Rebordosa, parti-
cipante do projeto de 
Educação Financeira 

(coordenado pela pro-
fessora Ana Escola) ven-
ceu um dos desafios pro-
postos pelo Instituto 
Nacional de Estatística, 

n o  â m b i t o  d o  A L E A 
(Ação Local de Estatísti-
ca Aplicada).  Os desafios 
do ALEA são problemas 
do dia-a-dia, baseados 

em notícias publicadas 
em órgãos de comunica-
ção social, e destinam-se 
a alunos do Ensino Bási-
co e Secundário.

Rebordosa festejou Dia Internacional do Enfermeiro

Aluno rebordorense  
venceu projeto de educação financeira

PUB

Devido ao estado geral de 
confinamento decretado 
pelo governo e às restrições 
associadas, por força do sur-
to pandémico da COVID 19. 
O Rebordosa Atlético Clube 
que no passado dia 20 de 
Maio festejou o seu 55º ani-
versário de vida.
O aniversário do Rebordosa 
Atlético Clube foi assinala-
do apenas a 22 de Maio de 

forma simbólica com  has-
tear das bandeiras no Com-
plexo Desportivo de Azevi-

do e uma homenagem a to-
dos diretores e sócios já 
falecidos. Também foram 

deitadas 55 bombas. Este 
ato simbólico contou com a 
presença do Pároco Ilídio 
Teixeira, o presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes 
e os Vereadores. A presi-
dente da Junta de Freguesia 
Salomé Santos e elementos 
do executivo o vice-presi-
dente da Associação Fute-
bol do Porto Dr. Luís Gomes 
os órgãos sociais do Rebor-
dosa Atlético Clube bem 
como várias entidades liga-
das às associações de Re-
bordosa. Que dentro das 
normas impostas pela DGS 
cantaram os parabéns e foi 
servido um porto de honra.

    REBORDOSA

55º Aniversário 
do Rebordosa AC

PAULO 
PINHEIRO
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U
m problema tão complexo quanto 
este não terá uma solução simples e 
direta. 

A mera renovação dos nomes da política, 
por exemplo, por mais que isso seja salutar, 
não será suficiente. Tampouco a prisão de en-
volvidos em escândalos. Tudo isso é impor-
tante, mas o combate precisa ser muito mais 
profundo e multilateral, assim como são as 
próprias causas. O psicólogo e psicanalista 
Luiz Hanns, aprofunda essa discussão. Ele 
mostra que há pelo menos três tipos de cor-
rupção que se reforçam e reproduzem A pri-
meira delas é a corrupção sistêmica, bastan-
te conhecida. Trata-se da junção de pessoas 
de mau caráter com um sistema que permite 
ou é vulnerável a desvios e práticas crimino-
sas. Junta empresários gananciosos, deten-
tores de cargo públicos sem escrúpulos com 
brechas formais que permitem a ilicitude 
disfarçada. A única forma de fazer esse com-
bate específico é acabar com a impunidade 

por meio de um controle maior e mais efi-
ciente, capaz de tornar o custo do crime in-
viável, desvantajoso. Ou seja, manter os cor-
ruptos acossados excisando a sensação de 
que o crime compensa.

A segunda é a corrupção endêmica, 
aquela que está esparramada, capilarizada 
por todos os cantos da sociedade. Neste 
caso, estamos a falar de uma postura popu-
lar que se revolta contra o escândalo do 
setor público, mas pratica e até aceita pe-
quenas corrupções quotidianas. Tais como 
subornar o guarda ou o fiscal, furar a fila, 
usar a vaga de estacionamento destinada 
ao deficientes físicos, e por aí fora. 

O contra fluxo para esse tipo de aconteci-
mentos é a provocação cultural por meio dos 
média e dos diferentes vetores de formação 
da opinião publica. O assunto precisa estar 
em todos os lugares: nas campanhas publici-
tárias, nas escolas, nas igrejas, nos clubes co-
munitários, nas entidades sociais, nas teleno-
velas, nos livros, nos teatros, nas músicas, nos 
roteiros humorísticos. Enfim, precisamos 
falar mais não apenas da ladroagem dos polí-
ticos (também dela), mas das pequenas e 
grandes transgressões éticas que a própria 
sociedade pratica e aceita, dia a dia, como al-
go assimilado aos costumes do país.

As brechas são um convite aos malfeito-
res. E os malfeitos reproduzem-se diante 
de tantas possibilidades para isso. O crime 
é sempre o encontro de uma intencionali-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

A corrupção

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade das pessoas e das institui-
ções e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Habitação - um diagnóstico
(segunda de várias reflexões)

O 
último Relatório das Necessi-
dades de Realojamento Habi-
tacional do IHRU (referente a 

2018) identifica mais de 5.000 famílias a 
realojar no distrito do Porto, correspon-
dendo quase a 20% dos valores nacio-
nais. Estes números, certamente desfa-
sados da realidade, dizem respeito a fa-
mílias que necessitam de alojamento 
por viverem em situações altamente 
precárias ou deficitárias, nomeadamen-
te caracterizadas como “acampamento 
clandestino”, área de risco”, “ bairro clan-
destino”, bairro social”, “barracas e cons-
truções precárias”, “conjunto urbano 
consolidado degradado” e “parques de 
campismo”, não se englobando aqui ou-
tras dificuldades de acesso ou necessi-
dades de habitação, como habitações 
degradas ou subdimensionadas. O ice-
berg é muito superior à parte visível.  
Qual o papel das autarquias? Será que 
se devem sobrepor ou substituir ao Es-
tado? Ou será que se devem (em alter-
nativa) colocar como parceiros meno-
res na solução do problema, identifican-
do necessidades e colaborando em 
programas? Que papel assume de radi-
calmente diferente a Nova Geração de 
Politicas de Habitação, a nova legisla-
ção, as novas orientações? O que é a Es-
tratégia Local de Habilitação? 
Não nos iludamos. Para largos sectores 
da população, só o investimento público 
na construção, reabilitação e recupera-
ção urbana poderá ser solução. 
Na Habitação, como em outros secto-
res, tem havido desinvestimento e des-
responsabilização do Estado. O Estado 
foi substituído pelo mercado. Há como 
se sabe expressivos constrangimentos 
internos e externos também aqui limi-
tadores do investimento público, qua-
se só destinado á bonificação de juros 
na aquisição de casa própria (75% do 
Orçamento da habitação). A Banca e o 
restante sistema financeiro agrade-
cem (?) esta choruda transferência de 
dinheiro público. 
A Habitação é (tem sido!) assumida 
como uma mercadoria. Mais uma. 
Fonte geradora de lucro e um veículo 
para a acumulação de capital. O mer-
cado habitacional continua marcado 
pela predominância da aquisição de 

habilitação própria e o endividamento 
à banca dela resultante. 
Mas estima-se que a resposta à carência 
de Habitação, para diversos estratos da 
população, exigirá a promoção pública 
de cerca de 200.000 habitações. Portu-
gal não pode continuar a ser um dos paí-
ses europeus com uma ínfima percenta-
gem - cerca de 2% - de parque habitacio-
nal público. Porque assim será? Por 
ideologia? O esforço financeiro de uma 
família com Habitação não deveria ex-
ceder 30%. Em Portugal esse esforço 
sobe, em média, para os 58%.
Acrescente-se a degradação física dos 
bairros que é traduzida no facto de mais 
de metade do parque habitacional do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana se encontrar em mau estado de 
conservação, sendo que, na generalida-
de dos municípios, a situação será simi-
lar. Estão devolutos mais de 7000 fogos 
do nosso escasso parque público.
Há ao nível do arrendamento iguais ca-
rências, como precariedade total desse 
direito, e despejos em zonas urbanas, 
que deixam prédios e bairros devolutos 
para receber novas funções e novos mo-
radores, e aumentos brutais dos valores 
das rendas e até «um procedimento es-
pecial de despejo do local arrendado».
 É preciso proteger idosos, mas tam-
bém as pessoas com incapacidade su-
perior a 60% e as famílias com baixos 
rendimentos abrangidos pelo regime 
transitório previsto no novo regime 
de arrendamento urbano. É necessá-
ria a mobilização de imóveis que inte-
gram o património público para oferta 
de habitação pública nos regimes de 
renda apoiada ou de renda condicio-
nada, assim como o impedimento de o 
Estado afectar esse património públi-
co a outros fins que não o do aumento 
de oferta de habitação pública. Mas 
outras medidas se justificam.

F
oi lá para trás, no orçamento de 2019, 
que a Câmara Municipal de Paredes rea-
lizou uma negociação com a BeWater 

para que os Subsistemas de abastecimento da 
água no sul do Concelho saíssem da concessão, 
com a Câmara a avançar com o Saneamento 
nesta zona do concelho. Passado pouco tempo, 
e após um ano de Pandemia e com esta a conge-
lação do tema, chegou o “Resgate” e extensão 
da saída da concessionária a todo o concelho, 
mas a pergunta mantém- se... Irá a Câmara exe-
cutar o Saneamento Básico nas freguesias com 
maior área geográfica do concelho e assim 
substituir-se ao investimento que deveria ser 
realizado pela concessionária BeWater? Ou 
seja, provavelmente o investimento mais one-

roso de saneamento que existe para realizar no 
concelho será nacionalizado pelo Executivo 
Socialista porque o privado que o tinha contra-
tualizado com a Câmara Municipal não o quer 
fazer!? Com o verão à porta, o Rio Sousa conti-
nua a sofrer descargas de águas residuais quer 
domésticas quer industriais que o mantêm 
com uma tonalidade castanha a lembrar o piso 
das ciclovias prometidas para a sua envolvente. 
Por isso, urge encontrar uma solução para o 
Saneamento básico no Sul do concelho e so-
bretudo para a Poluição do Rio Sousa, mas não 
se entende que sejam desviadas receitas muni-
cipais de outras necessidades quando existe 
uma obrigação legal da BeWater para executar 
o investimento no Saneamento. Não se perce-
be em que situação pretende a Câmara Muni-
cipal colocar as cooperativas de água de abas-
tecimento de Gandra, Parada de Todeia, Reca-
rei e Aguiar de Sousa. E, principalmente, não se 
percebe em que moldes a população irá rece-
ber água e saneamento básico...
No máximo dos máximos explicam-se detalha-
damente os contornos de um negócio que irá 
mudar a gestão água no concelho, suas taxas e 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Será necessário água benta para  falar do Futuro em Paredes?
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dade com uma ocasião. A ocasião faz o la-
drão, diz o ditado. Pois bem: nossa organi-
zação institucional e essa parte negativa 
do nosso caldo cultural formam um casa-
mento perfeito para a desordem. E, por 
fim, a terceira espécie de corrupção citada 
por Hanns é a sindrômica, que tem várias 
causas, fatores e vertentes. Está presente 
no espírito de burocracia existente no país. 
Decorre da visão paternalista do Estado. 
Refiro-me, por exemplo, às inúmeras leis 
insupríveis que existem ou àquelas criadas 
apenas para figurar, que viram mera letra 
mota. Na verdade, esse descrédito do arca-
bouço legislativo, seja constitucional ou 
infraconstitucional, é o oxigênio para fazer 
esse sistema contraditório respirar. É a ga-
solina que permite ares de normalidade e 
moralidade a algo que, na verdade, está 
corroído por dentro. Serve ao aparelho es-
tatal corruptível, serve ao cidadão corrup-
tor. Tão pouco os tribunais e os órgãos de 
fiscalização conseguirão, por mais que 

queiram e tentem, acabar com essa chaga 
usando os seus meios. Não é caso apenas 
para citações, intimações e sentenças. Es-
se papel é importante e indispensável, sem 
dúvida, mas precisamos de muito mais.

O primeiro caminho é gerar consciência 
de quão grave é a nossa situação e, a partir 
daí, despertar uma verdadeira mobiliza-
ção, incluindo os políticos e os cidadãos 
mais simples. É hora de uma revisão cultu-
ral e institucional sobre as causas e as fer-
ramentas da corrupção em Portugal. É ho-
ra de cultivar uma espécie de tolerância 
zero com a corrupção, mas sem generaliza-
ções – que só beneficiam os maus. É hora 
de reformar a nossa Constituição e as nos-
sas estruturas institucionais. Não estamos 
diante de uma patologia que possa ser 
curada com analgésicos. Ou vamos a fundo 
no problema, atacando em todas as suas 
pontas, ou continuaremos patinando como 
nação. É nosso dever legar um país melhor 
às gerações que nos sucederão.

PUB

Será necessário água benta para  falar do Futuro em Paredes?
regulação. Já que o máximo jamais se atinge..., 
no mínimo deviam ser dadas todas as informa-
ções sobre o acordo realizado na Federação 
Socialista do Porto sobre a distribuição de fun-
dos governamentais para o saneamento em 
três concelhos da área metropolitana, em de-
trimento de outros investimentos públicos 
necessários no concelho de Paredes. 
Se há coisa que podemos e devemos aprender 
com a história dos projetos que não correram 
bem, como é o caso da venda da concessão da 
água (lá para trás, há 20 anos), é a busca de solu-
ções para se encontrarem melhores formas de 
governar, adequadas aos desafios das comuni-
dades. E aqui, claramente o extremismo aplica-
do à privatização da água em Paredes é igual ao 
extremismo atual da sua nacionalização que 
coloca em causa o endividamento futuro do 
concelho, a perda de outros projetos e sobretu-
do da sustentabilidade e democratização do 
acesso à água e saneamento em todo o territó-
rio. Esta nacionalização é tão custosa para Pare-
des que implica pagar uma infraestrutura pouco 
eficiente, pagar diretamente a infraestrutura de 
saneamento não executada e, ainda(!), os seus 

juros de recompra e a compensação de outros 
investimentos do POSEUR ou do Plano de Resi-
liência da Europa que não serão executados no 
concelho porque as trocas levam a que o Gover-
no Socialista “compense” tapando o problema 
da água, no concelho. Isto torna a operação fi-
nanceira muito original, dirão alguns que é “Res-
gate”, como camuflagem política do desastre, 
um novo desastre financeiro para os Pareden-
ses (que serão primeiros a pagar)... 
Valha-nos Deus! que grande banhada...
Estamos perante mais uma situação de deso-
rientação que demonstra a falta de um rumo 
certo e de estratégia para ultrapassar o proble-
ma... As cidades têm vindo a transformar-se, 
surgem novos e sérios desafios e certos pro-
blemas estão a agravar-se. Com isto, o tempo 
passa, tudo muda e só não muda o modelo de 
gestão. Em todos os temas (e sobretudo num 
bem essencial como a água) a preparação e o 
conhecimento são fundamentais. E a partir daí, 
resta definir a melhor decisão para se avançar. 
Penso que está na altura de se refletir, de forma 
isenta e séria, numa estratégia objetiva para 
quem vive o nosso concelho de Paredes.

psilvaparedes@gmail.com

Uma nova forma de olhar  
para os Parques Naturais

N
o passado dia 24 de maio co-
memorou-se o dia Europeu 
dos Parques. Este dia preten-

de celebrar e sensibilizar para a prote-
ção das Áreas Protegidas em toda a 
Europa, assim como a criação dos pri-
meiros parques nacionais na Europa.
Em 2021 a Federação da Natureza e 
Parques Nacionais da Europa escolheu 
como tema - “Parques naturais – a pró-
xima geração”. Um tema atual, que ga-
nhou outra relevância face à importân-
cia que estes espaços ganharam duran-
te o ano de 2020 com a problemática da 
pandemia do Covid-19, mais do que 
nunca por toda a Europa e também por 
cá em Paredes, os parques urbanos ga-
nharam outro protagonismo, as popu-
lações reaproximaram-se destes espa-
ços e passaram a olhar para os mesmos 
de outra perspetiva. Por essa razão, o 
tema escolhido este ano pretende re-
fletir sobre o que os parques podem 
oferecer, modos de adaptar esta oferta, 
n o v a s  i n f r a e s t r u t u r a s  e  n o v o s 
visitantes.
Durante este mandato o atual executi-
vo apostou de forma inequívoca nos 
seus parques urbanos, criou novos par-
ques (parque urbano de Cête, e iniciou 
agora a construção do parque urbano 
de Vandoma), modernizou os existen-
tes, dotando os mesmos de equipa-
mento capazes de os tornar mais atra-
tivos. Para assinalar esta data o municí-
p i o  a p r e s e n t o u  o  p r o g ra m a  e c o 

caminhada, um projeto que visa mos-
trar os espaços verdes do município, 
não só do ponto de vista do lazer, o ob-
jetivo é dar a conhecer as potencialida-
des em termos de fauna e flora dos es-
paços existentes, mostrar toda a sua 
riqueza vegetal e animal apelando a 
que todos se dediquem a conhecer, 
apreciar e respeitar o enquadramento 
da natureza no meio habitacional e in-
teragir com o mesmo de modo susten-
tável. O projeto eco caminhadas pre-
tende conjugar a prática de exercício 
físico nos nossos parques onde o pode-
mos fazer de forma segura, com os be-
nefícios de saúde física e mental resul-
tante da interação com a natureza e 
biodiversidade que a constituí.
Os parques eram já muito procurados 
para a atividade desportiva, mas a pan-
demia do Covid-19 fez com que a pro-
cura dos mesmo para a prática de exer-
cício físico aumentasse exponencial-
m e n t e  p o r  t o d o s  e  d a s  m a i s 
diversificadas idades, apresenta-se 
neste projeto uma proposta de o fazer 
de forma segura fora das vias de circu-
lação rodoviárias, com a possibilidade 
de acompanhar o percurso no telemó-
vel(através de um QR-Code) acedendo 
ao mapa do percurso disponível para 
cada parque, onde poderá também 
consultar a sua extensão, o grau de difi-
culdade dos percursos assinalados e 
alguns pontos de interesse que pode 
usufruir durante a sua caminhada.
Cumprindo os objetivos propostos pe-
la Federação da Natureza e Parques 
Nacionais da Europa o município apre-
sentou uma nova forma de olhar para 
os parques que conjuga a biodiversida-
de com o lazer e que vai aproximar ain-
da mais os cidadãos dos atuais e dos 
futuros parques de lazer.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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CULTURA

PUB

OLÁ, AMIGUINHOS! OLÁ, AMIGUINHOS!

Pipo, o urso
que não queria 
ficar sozinho

És mesmo tu?

Desafio: poderão fazer 
um desenho relativo a 
esta história e, com a aju-
da dos pais, enviá-lo para 
biblioteca@fundacaoa-
lord.pt.  Mais tarde, 
quando voltarem a visi-
tar a nossa Biblioteca, 
poderão ver os vossos 
trabalhos numa exposi-
ção dedicada a esta ativi-
dade, e entretanto va-
mos publicando aqui os 
desenhos que nos forem 
chegando.

Participem!
Livros para os pequeni-
nos lidarem com as gran-
des emoções! A coleção 
4 Babies aborda fases de 
desenvolvimento emo-
cional e comportamen-
tal. Nas suas histórias, a 
personagem principal 
passa pelos mesmos 
constrangimentos e difi-
culdades que a criança, 
levando-a a identificar-
-se com a situação, a en-
tender as suas emoções 
e a acalmar-se. O Pipo vai 
aprender com os seus 
papás a lidar com a triste-
za e o medo de estar se-
parado daqueles de 
quem mais gosta, com a 
ajuda de um tesouro invi-
sível cheio de joias - pe-
dacinhos de quem se 
ama. O Pipo descobre 
que, na realidade, nunca 
ficamos sem aqueles que 
amamos, mesmo quan-
do estamos zangados ou 
separados, e que o amor 
supera tudo. Autor: AL-
MEIDA, Clementina - 
"Pipo, o urso que não 
queria ficar sozinho", 
Porto, Porto Editora, 
2018
Este livro está disponível 
n a  B i b l i o t e c a  p a r a 
empréstimo.

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a 

esta história e, com a 

ajuda dos pais, enviá-lo 

para biblioteca@funda-

caoalord.pt

 Mais tarde, quando vol-

tarem a visitar a nossa 

Biblioteca, poderão ver 

os vossos trabalhos nu-

ma exposição dedicada 

a esta atividade, e en-

tretanto vamos publi-

cando aqui os desenhos 

q u e  n o s  f o r e m 

chegando.

Participem!

 Uma bota que desapa-

receu misteriosamente 

deixa dois amigos à con-

versa. Uma conversa 

labiríntica que nos dei-

xa quase tontos! Mas as 

conversas entre amigos 

s ã o  m e s m o  a s s i m … 

Cheias de curvas, con-

tracurvas e referências 

estranhas (que mais 

ninguém entende!), as 

conversas entre amigos 

guardam segredos e 

muita cumplicidade.

 Autor: MARTINS, Isa-

bel Minhós - "És mesmo 

tu?", Oeiras, Planeta 

Tangerina, 2008

 Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

N
icholas Sparks 
vai fazer-lhe 
companhia ao 

longo da história. Edição 
exclusiva com 3 vídeos 
do autor

Tr e v o r  B e n s o n  n ã o 
planeava voltar a New 
Bern, na Carolina do Nor-
te. Mas quando uma ex-
plosão perto do hospital 
onde trabalha no Afega-
nistão o deixa com feri-
mentos devastadores, a 
velha casa que herdou do 
avô parece um bom lugar 
para recuperar.

Decidido a regressar à 
faculdade de Medicina, 
Trevor não está minima-
mente disponível para 
amar… mas o primeiro 
e n c o n t r o  c o m  N a t a l i e 
abala as suas convicções. 
A ligação entre ambos é 
impossível  de ignorar, 
mesmo que Natalie se es-
force por manter uma 
distância inexplicável.

Igualmente difícil de 
compreender é Callie, a 
adolescente solitária que 
mantinha com o avô de 
Trevor uma profunda re-
lação de amizade. Trevor 
espera que a jovem o aju-
de a desvendar o misté-
rio que paira sobre a mis-
t e r i o s a  m o r t e  d o  avô , 
mas com pouco sucesso… 
até que a verdadeira na-
t u r e z a  d o  p a s s a d o  d e 
Callie ameaça ser revela-
da, deixando Trevor pe-
rante um segredo que 
nunca poderia ter anteci-

pado. Na sua missão para 
decifrar os segredos de 
Natalie e de Callie, Tre-

vor irá descobrir o verda-
deiro significado do amor 
e do perdão… e que na vi-

da, para seguir em frente, 
temos muitas vezes de 
voltar atrás.

SUGESTÕES DE LEITURA

O regresso 
de Nicholas Sparks
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

A 
B a g  S t o r e  é  j á 
u m a  l o j a  d e 
acessórios con-

ceituada no Concelho de 
Paredes, mas que agora es-
tá a fazer sucesso no Con-
celho de Valongo. A aposta 
num novo mercado, mesmo 
em tempo de pandemia, 
tem sido um sucesso para o 
jovem empresário pare-
dense Francisco Alves.

Em Baltar já todos co-
nhecem o espaço e a quali-
dade dos produtos que a 
Bag Store tem para ofere-
cer e agora é em Valongo 
q u e  c o m e ç a  a  f a z e r 
sucesso.

A aposta na conhecida 
marca Cavalinho é eviden-
te e segundo Francisco Mo-
reira “é um sucesso de ven-
das quer nos acessórios 
quer no calçado”.

Para o jovem empresário 
natural de Rebordosa “não 
existe tanta concorrência 
em Valongo como existe em 
Baltar e o fato de estarmos 
tão bem localizados, mes-
mo no centro, faz com que 
tenhamos tido sucesso”.

E num ano marcado pela 
Pandemia, Francisco Alves 
reconhece: “Não foi fácil, 
mas fomos sobrevivendo. 
Fizemos uma aposta nas 
vendas online que acaba-
ram por resultar. Mas o cer-
to é que neste regresso, em 
especial na loja de Valongo 
temos tido uma excelente 
aceitação por parte dos 
nossos clientes”.

E verdade seja dita, as 
apostas no online “serão 
uma ferramenta útil no fu-
turo e não as podemos dei-
xar de lado, mas o nosso fo-
co é mesmo a venda direta 
ao público nas nossas lojas”. 
E foi em Valongo na nova 
loja da Bag Store que fomos 
recebidos por Francisco Al-
ves. Uma pergunta teria 
que ser colocada: Duas lo-
jas já abertas há a possibili-
dade e o sonho de abrir uma 

terceira noutro local? A 
resposta saiu de imediato: 
“Sonhos temos sempre, 
mas nesta altura queremos 
continuar a consolidar as 
nossas duas lojas, esta nova 
em Valongo e a mais antiga 
de Baltar. Mas no futuro 
nunca se sabe… Há sempre 
a vontade de continuar a 
crescer”.

Apesar da marca Cavali-
nho estar bem presente e 
saltar à vista, existem outras 
marcas à venda nas lojas Bag 
Store. Francisco Alves apon-
ta uma a uma: “Além da Cava-
linho temos material  da 
Camport, Exé, MLV, Rufel, 
Axel, Skechers entre outras”. 
E para quem estiver interes-
sado aqui ficam as moradas e 

os horários de funcionamen-
to das lojas Bag Store; Loja 1, 
Baltar, Avenida Bombeiros 
Voluntários de Baltar, aberto 
de segunda-feira a sábado . 
Das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 19h30. Loja 2, Va-
longo, Rua Emídio Navarro, 
de segunda-feira a sábado 
das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 19h30.

Bag Store de Baltar a Valongo 
sempre na moda
EMPRESA. Bag Store continua a marcar pontos e além de Baltar surge agora com a segunda loja mesmo no coração de 
Valongo. Depois do confinamento voltamos à normalidade e as portas estão abertas para quem quiser conhecer esta loja de 
referência nos acessórios de moda.
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ MARIA  
DA SILVA TORRES
Faleceu no dia 23 de maio com 70 anos.  
Última residência: Rua da Cavada, n.º 100, 
1º Dto. Traseiras, Paços de Ferreira. Era casado 

com Maria da Conceição Moreira Leal

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 30 de maio, às 9 horas na Capela de 
Nsª. Srª. do Alívio do Vinhal, Lordelo, Paredes , agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA IDALINA  
DE SOUSA CARNEIRO
Faleceu no dia 25 de maio com 75 anos.  
Era natural Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Praça Capitão Torres Meireles Edf. Mozart, nº. 42, 
1º Dir., Paredes. Era viúva de Jerónimo dos Reis Oliveira.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA ISABEL GRAÇA 
MOURA PEREIRA LEITE
Faleceu no dia 18 de maio com 76 anos.  
Era natural da Foz do Douro-Porto e residente 

na Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, nº. 3, Cristelo, 
Paredes. Era viúva de Alberto Augusto da Cunha Pereira Leite.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CRISTELO/ PAREDES

FALECEU

MARIA EUGÉNIA BARBOSA
Faleceu no dia 21 de maio com 83 anos.  
Era natural de Parada de Todeia, Paredes  
e residente na Rua Abade Baçal, n.º 153,  
3º Esq., Lordelo do Douro, Porto. Era casada 

com Manuel Barbosa Moreira.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

LORDELO DO DOURO/PORTO

FALECEU

JOAQUIM GONÇALVES  
DA SILVA
Faleceu no dia 17 de maio com 79 anos.   
Última residência: Rua Nova da Campa,  

n.º 156, Lordelo, Paredes. Era casado com Emília Cândido  
da Silva Alves.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL MOREIRA 
(PALITO)
Faleceu no dia 21 de maio com 88 anos.  
Última residência: Estrada Nacional 209,  
n.º 3039, Lordelo, Paredes.  Era viúvo  

de Florinda Ferreira Rodrigues.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 29 de maio, às 15 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

AMADEU  
FERNANDES DIAS
Faleceu no dia 19 de maio com 92 anos.  
Última residência: Rua da Igreja, n.º 44, Mouriz, 

Paredes. Era viúvo de Ana Rita Pinto.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM  
RIBEIRO DOS SANTOS
Faleceu no dia 21 de maio com 67anos.   
Última residência: Rua dos Combatentes, n.º 
207, Lordelo, Paredes.  Era casado com Maria 

do Céu Gonçalves Lopes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sexta-feira, dia 28 de maio, às 19:30 horas 
na Capela de S. José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

BERNARDINO 
MARTINS RIBEIRO
Faleceu no dia 17 de maio com 91 anos.  
Última residência: Rua do Ronfe, n.º 86,  

Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Cândida Ferreira Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA NETO
Faleceu no dia 15 de maio com 88 anos.  

Última residência: Rua Santo Agostinho,  

n.º 244, Lordelo, Paredes.  Era viúva de José 

Moreira de Almeida.

  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 18 de maio com 82 anos.  

Última residência: Calçada da Maia, n.º 77, 

Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de Carmindo 

José Ferreira da Silva.

  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

PAULO AMADEU  
DA CUNHA FERREIRA
Faleceu no dia 23 de maio com 49 anos.  
Última residência: Rua do Pocinho, n.º 19, 
Lordelo, Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 29 de maio, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM ROSA  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 22 de maio com 89 anos. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúva de Manuel Pacheco. 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada segunda-feira, dia 31 de maio, pelas 20:30 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

JOÃO DE SOUSA BESSA
Faleceu no dia 17 de maio com 90 anos.  

Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Louredo, Paredes. Era viúvo de Maria  

Cândida da Silva Ferreira.

 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES" 

O seu jornal quinzenário
Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo

Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes
Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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