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Pintor Henrique Silva entrevistado
pelo "O Progresso de Paredes"

Depois do Governo ter mantido a decisão de encerrar a escola eb1 da 
Laje e de a população se ter manifestado junto da DREN, em agosto, a 
associação de pais da escola primária de Parada de Todeia interpôs uma 
providência cautelar para tentar anular a decisão. Na semana de arranque 
oficial do ano escolar, os 70 alunos de Parada já foram transferidos para 
o centro escolar de Cete.

Pais contestam
fecho da escola de
Parada de Todeia

"A minha pintura
é um sucedâneo

de interrogações"

Besteiros - Paredes

Alegou aborto depois de
esconder o filho no carro

Raul Silva fica detido na cadeia do Porto

Prisão preventiva para
alegado homicida de Lordelo

Praga de vespas asiáticas

Onze ninhos destruídos
no concelho de Paredes

Calica saiu para o S. C. de Espinho

Gil Afonso é o novo
treinador do U. de Paredes
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Morreu António 
Mendes Moreira

Pág. centrais

Pág. 2

Aos 88 anos deixa um largo contributo no 
concelho, ao nível da medicina e da literatura. 
Recebeu a medalha de ouro do município de 
Paredes em 2012.
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Se até as esperanças pagam 
imposto! Se este é o tempo da 
surdez. Se é um momento de 

pseudo-gestores de um presente 
envenenado a exibir os fragmentos 
da sua cultura instalada, não mos-
trando nenhum rasgo de criativi-
dade e de futuro, dilatando apenas 
a conta bancária, tal como se sejam 
os “senhores do mundo todo”, 
então teremos sempre o tempo vin-
cado pelo vazio dos espíritos, um 
quotidiano marcado por intrigas 
novelescas e superficiais, oriundas 
de cabecinhas desorientadas pelas 
ideologias do prazer de mandar, 
em que os mandantes desconfiam 
uns dos outros, mas suportam-se 
uns aos outros, importando apenas 
o poder, a ambição e a influência, 
por mais efémero que seja o prazer 
do egoísmo. 

Se nenhuma sociedade conse-
gue sobreviver no pântano do esbu-
lho e do cinismo, com ideias criando 
bicho, também não sobreviverá com 
qualquer fatura falsa emitida em 
nome do futuro, quando nos tiram 
o presente. 

Se o primeiro sinal de de-
cadência de uma civilização é a 
desconfiança generalizada das 
pessoas, estas fingem viver umas 
com as outras, mas, no meio delas, 
atentos e perscrutadores, vemos que 
andam mergulhadas numa inenar-
rável e profunda solidão interior. 
E quando assim é, suportam-se e 
vão-se defendendo com a máscara 
de cumprimentos superficiais.

Parece-nos cada vez mais estar 
num tempo sem tempo, com os 
oportunistas substituíndo os homens 
bons e competentes e com os mate-
rialistas, ato contínuo, cilindrando 
os idealistas. Está criado um tempo 
de ouvintes que já não conseguem 
ouvir, nem muito menos ver que o 
mundo está assim, perigoso e fútil, cá 
como lá, instalada a hipocrisia como 
daninho escalracho, com homúncu-
los transformados em heróis pagos 
a peso de ouro, que não passam de 
“heróis do trivial”, numa sociedade 
onde o vale tudo funciona às mil ma-
ravilhas como conquista pragmática, 
neoliberal e utilitária.

Se o tempo é de queda, e é, com 
o espetáculo das vaidades a criar 
uma falsa sensação de esperança, 
fica evidenciado que os mundos 
artificiais não criam a felicidade das 
pessoas, nas quais o Estado devia 
estar empenhado. 

Tempo de queda? Sim! Mas é 
em tempo de queda que se anuncia 
a inevitabilidade da mudança. 

 Mudança real, visto gover-
nar-se o país como quem esteja 
mergulhado num mundo virtual 
e não compreende os abismos do 
mundo real! 

Tempo
de colecionar

gravatas
A associação de pais 
da escola e.b1 da Laje, 
em Parada de Todeia, 
entregou na passa-
da quarta-feira uma 
providência cautelar 
contra o Governo para 
tentar impedir o fecho 
da escola primária, es-
tando agora a aguardar 
a decisão do tribunal. 

Associação de pais contestou decisão da DREN em tribunal

Entregue providência cautelar 
para impedir fecho da escola

António Mendes Moreira 
ilustre médico pareden-
se, que esteve na origem 

do Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa, faleceu no passado dia 22 
de agosto, aos 88 anos de vida. 
Figura ímpar do concelho de 
Paredes pelo enorme contributo, 
quer na medicina como na lite-
ratura, Mendes Moreira deixa 
marca na história do concelho.

Era uma das principais 
figuras do concelho de Pare-
des quer pelo seu percurso na 
medicina como na literatura. A 
câmara municipal de Paredes 
reconheceu a sua influência 
ao atribuir o seu nome a uma 
das ruas da cidade e, em 2011, 
agraciar o médico e escritor 
com a medalha de Ouro do 
Município. 

A homenagem prestada 
no salão nobre da câmara mu-
nicipal de Paredes surgiu em 

Morreu António Mendes Moreira: 
médico e escritor

reconhecimento pelo contributo 
do paredense para a cidade e para 
o concelho, mas também pelas suas 
“qualidades humanas, dedicação, 
competência profissional, pela 
intervenção pública e sentido de 
cidadania”. 

Vida dedicada à medicina e 
à literatura

António Mendes Moreira 
nasceu a 5 de julho de 1926. Espe-
cializou-se em medicina e foi em 
Paredes que desenvolveu a sua 
atividade profissional. Na altura 
a sua competência e dedicação à 
profissão, reconhecidos não só pela 
população do concelho como da 
região, valeram-lhe uma nomeação 
para a direção do Centro de Saúde 
e do Hospital de Paredes. Nessa 
altura, Mendes Moreira assume 
ainda um papel de destaque na 
constituição do Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa, ao trabalhar na 
fusão dos hospitais de Paredes 

e Penafiel, ficando co-
nhecido como o “pai” do 
CHTS. 

Mas nem só a medi-
cina elevou o contributo de 
António Mendes Moreira 
na região. Para além de 
professor do ensino secun-
dário, Mendes Moreira foi 
também um homem das 
letras. Poucos anos após 
iniciar a sua carreira como 
médico, Mendes Moreira 
publicava o seu primeiro 
livro “O Tojo…”. 

Seguiram-se várias 
obras literárias repartidas 
por obras de ensaio, ficção, 
contos infantis e narrativas 
autobiográficas. Foi aliás 
devido à elevada qualidade das 
suas obras que o seu nome foi   inte-
grado numa coletânea de escritores 
do livro “Além texto”, da autoria 
do ensaísta Ramiro Teixeira. 

Em 1991 o município de Paredes 
chegou mesmo a instituir um prémio 
bienal de ficção com o seu nome. Pu-
blicou a sua última obra literária, uma 
narrativa biográfica em 2002.

Helena Nunes

Após a manifestação de 
dia 27 de agosto junto à 
Direção Regional Ensino 

do Norte, no Porto, que termi-
nou com uma reunião entre o 
presidente da junta de Parada 
de Todeia e os responsáveis da 
DREN, a decisão de encerrar 
a escola primária da freguesia 
liderada por Agostinho Pinto 
manteve-se. 

Não baixando os braços na 
luta pela manutenção da escola, 
o presidente da junta garantiu 
aos mais de 100 populares, que se 
juntaram ao protesto, que iria so-
licitar “com caráter de urgência” 
um encontro com o presidente 
da câmara de Paredes e, caso 
necessário, avançar com uma 
ação judicial para tentar travar o 
encerramento da escola. 

Mesmo depois da manifes-
tação a população de Parada de 
Todeia não conseguiu evitar o 
fecho da escola primária da fre-
guesia. A DREN manteve a decisão 

e o próprio MEC veio dizer, no 
mesmo dia, em comunicado, que 
o encerramento decorria da Carta 
Educativa do concelho onde já se 
previa que os 70 alunos da escola 
de Parada fossem transferidos 
para o centro escolar de Cete. “Este 
centro escolar foi objeto de candi-
datura a financiamento, no valor 
de 1,97 milhões de euros, ou seja, 
um compromisso [desde 2008] do 

e de acordo com as entidades 
envolvidas”, acrescenta.

Depois de ter reunido com a 
vereadora do pelouro da educação 
da câmara de Paredes, Agostinho 
Pinto recebeu a informação de 
que a DREN mantinha a decisão 
e que o encerramento ia avançar. 
Sendo assim, a associação de pais 
decidiu avançar com uma provi-
dência cautelar para evitar o fecho 

JF de Parada de Todeia.
Na semana de arranque oficial do 

ano escolar Agostinho Pinto admite 
que a ação não evita que os 70 alunos 
da escola de Parada de Todeia iniciem 
o ano letivo no centro escolar de Cete, 
mas garante que não baixam os braços 
àquilo que diz ser “uma injustiça” 
com a população da freguesia. “Não 
vamos evitar que os alunos tenham 
de ir no primeiro dia de aulas para o 

centro escolar de Cete, 
mas não baixamos os 
braços. Esperamos que 
se desfaça uma injusti-
ça com a população de 
Parada”, garantiu. 

Desde junho que já 
chegaram aos tribunais 
mais de vinte providên-
cias de câmaras, juntas 
ou populares que tentam 
impedir o encerramento 
de 35 escolas. Quatro 
já foram indeferidas, as 
restantes continuam a 
aguardar uma decisão 
para saber se voltam a 
abrir portas.

  Agostinho Pinto 
acusou o MEC e a DREN 
de não “estarem preo-
cupados com o prejuízo 
que o encerramento da 
escola causa nas famí-

lias”, garantindo que a junta tudo fará 
para defender os interesses da fregue-
sia e da população. “Isto causa um 
grande prejuízo às famílias que pas-
sam agora a ter de deixar os filhos na 
EN 319 para apanharem o autocarro 
para o centro escolar de Cete. Os pais 
estão preocupados com a segurança 
dos filhos porque esta estrada é muito 
movimentada”, acrescentou. 

município de Paredes para com o 
Estado Português e a Comissão 
Europeia”, lê-se no comunicado.

O MEC referiu ainda que o 
encerramento da escola da Laje 
“está explícito na candidatura 
a financiamento que viabilizou 
a construção do centro escolar 
de Cete” e que o encerramento 
“decorre de um processo normal 

da escola, que foi entregue na 
passada quarta-feira. “Já que na 
reunião com a vereadora soube 
que a DREN mantinha a decisão, 
entregamos hoje (quarta-feira) a 
providência cautelar, feita pelos 
corpos sociais da associação de 
pais, à qual a junta se associa 
enquanto representante da po-
pulação”, referiu o presidente da 
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A câmara municipal de 
Paredes vai contestar a 
decisão do Governo de 
reter 10 % das transfe-
rências do Estado para 
o município de Paredes 
por este não ter reduzido 
as dívidas em atraso a 
fornecedores. 
O incumprimento resul-
ta na retenção imedia-
ta de 10 % das verbas 
transferidas do Orça-
mento de Estado para a 
autarquia, um valor su-
perior a 1,3 milhões de 
euros. A câmara garante 
que reduziu o endivida-
mento e vai contestar a 
decisão nos tribunais.  

sultar na retenção imediata de 
mais de 1,3 milhões de euros, ou 
seja, 10 % das verbas transferidas 
pelo Estado para a autarquia. A 
informação foi confirmada pelo 
próprio Secretário de Estado da 
Administração Local que ex-
plicou que o Governo pretende 
usar essa verba para liquidar 
diretamente as dívidas com os 
fornecedores, até atingir o mon-
tante fixado. 

Na prática isto significa que 10 
% das verbas que o Estado previa 
transferir mensalmente para os 
cofres da autarquia não vão che-
gar a entrar nas contas da câmara 
até que se atinja os 1,3 milhões de 
euros.  A retenção desta verba será 
aplicada no imediato à semelhança 
do que acontece com mais 26 autar-
quias que se encontram na mesma 
situação. 

Há ainda um grupo de 15 
câmaras municipais que também 
irá sofrer uma retenção de 10 % das 
transferências do Estado, contudo, 
e por se encontrarem em situação 
de rutura financeira, estas 15 autar-
quias ficam desde logo obrigadas a 
aderir ao programa de apoio cria-
do pelo Governo para auxiliar os 
municípios mais endividados. Só 
após a adesão ao Fundo de Apoio 
Municipal é que será aplicada a 
retenção de 10 % das transferências 
do Estado. 

Nesta situação encontra-se, 
por exemplo, a câmara municipal 
de Paços de Ferreira, que segundo 
o Governo deveria ter reduzido as 

dívidas em atraso a fornecedores 
em mais de 1,8 milhões de euros.  

Retenções podiam 
chegar a 20 %

A supervisão do Estado às 
contas das autarquias locais “está 
a funcionar” sublinhou o secretário 
de Estado da Administração Local. 
Leitão Amaro confirmou que os 
“castigos” aplicados às autarquias 
que não reduziram as dívidas em 
atraso poderiam ser mais duros e 
chegar a 20 % das transferências. 

Recorde-se que já em fevereiro 
deste ano o nosso jornal dava conta, 
em primeira mão, que a câmara 
municipal de Paredes não tinha 
cumprido com as reduções estabe-
lecidas na Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso e por 
isso mesmo se sujeitava a perder 
20% das verbas transferidas do 
Orçamento de Estado. 

Na altura a Direção Geral das 
Autarquias Locais (DGAL) notifi-
cou a autarquia que iria proceder à 
retenção de 20% das transferências 
na sequência do “incumprimento 
das reduções legalmente estipu-
ladas” na lei. 

Leitão Amaro explicou há 
poucos dias que o Governo consi-
derou o valor “demasiado eleva-
do”, e por isso baixou para 10 % a 
retenção a aplicar às transferências 
do OE para as autarquias que não 
reduziram as dívidas em atraso 
a fornecedores. Entre elas está a 

câmara de Paredes que vê serem re-
tidos mais de 1,3 milhões de euros 
que o Estado vai usar para pagar 
diretamente aos fornecedores. 

Celso Ferreira
garante que
autarquia reduziu
o endividamento

O presidente da câmara mu-
nicipal de Paredes contraria a 
posição da DGAL e sustenta que a 
autarquia reduziu o seu endivida-
mento. “A câmara não concorda 
minimamente com o entendimen-
to da DGAL. Nós reduzimos o en-
dividamento ao contrário do que 

Governo “puniu” a autarquia por não ter reduzido as dívidas em atraso

Câmara vai contestar 
retenção de 1,3 milhões 
imposta pelo Governo

Helena Nunes |texto
Aníbal Marques |foto

São 42 as autarquias na mira 
do Governo por não terem 
reduzido as dívidas a forne-

cedores e violado assim a Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em 
Atraso (LPCA), em vigor desde 
fevereiro de 2012, e que obriga os 
municípios endividados a reduzir 
no mínimo 10 % dos pagamentos 
em atraso com mais de 90 dias. 

Este incumprimento vai re-

a DGAL entende. Por isso mesmo, 
Celso Ferreira garante que vai 
contestar a decisão nos tribunais. 
“Dará entrada nos tribunais uma 
ação contra o Estado precisamente 
pela discordância absoluta sobre 
essa matéria”, sustenta. 

O autarca sublinha ainda que 
esta retenção não terá nenhum im-
pacto na tesouraria e acrescenta que 
a DGAL assumiu agora uma posição 
contrária à que tomou aquando da 
adesão do município ao Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL), 
em maio de 2012. “O nosso proble-
ma e o de vários outros municípios 
é que quando foram elaboradas as 
candidaturas do PAEL o entendi-
mento da DGAL era um e agora o 
entendimento é outro. E isto não 
pode ser”, lamenta.

Uma mulher de 34 anos, natural de Besteiros, Paredes, 
deu entrada no hospital da Misericórdia de Paredes, na 
passada sexta-feira, dia 5, após ter alegadamente sofrido 
um aborto espontâneo. Os médicos desconfiaram da his-
tória e a viúva acabou por confessar que teve o filho em 
casa, na sanita, e que o tinha deixado na mala do carro. 

Viúva alegou que não sabia que estava grávida quando chegou ao hospital 

Mulher de Besteiros deu à luz na sanita
e escondeu o filho no carro

A notícia deixou incrédula a po-
pulação de Besteiros, Paredes. 
A mulher de 34 anos prestes a 

ter o filho deu à luz em casa, na sanita, 
colocando depois o recém-nascido na 
mala do carro para se dirigir ao hospital 
e receber assistência médica. 

A população garante que a viúva 
escondeu a gravidez indesejada, contudo 
não acreditam que esta se quisesse des-
fazer do filho. Certo é que depois de ter 
dado à luz na sua própria casa, sentada na 
sanita, a mulher colocou o recém-nascido 
na mala do carro e rumou ao hospital da 
Misericórdia de Paredes, para receber 
cuidados médicos. Deixou a viatura esta-

história e pressionou a mulher a dizer 
onde tinha deixado o recém-nascido. 
Depois de localizarem o bebé, mãe e 
filho foram reencaminhados para o 
hospital Padre Américo, em Penafiel, 
onde ficaram em observação, a mãe no 
serviço de obstetrícia e a menina recém-         
-nascida no serviço de nanopatologia. 

Pelo que conseguimos apurar 
ambos já terão tido alta hospitalar e 
regressado a casa. O Ministério Público 
de Paredes e a GNR local estão a inves-
tigar o caso. Se a investigação concluir 
que a mulher terá propositadamente 
abandonado o recém-nascido na mala 
do carro, a viúva arrisca-se a ser acusada 
pelo crime de exposição e abandono, 
punível com uma pena de prisão que 
pode ir até aos cinco anos.

cionada nas redondezas e o bebé dentro 
da mala do carro. 

Entrou no hospital e foi atendida por 
um médico de serviço a quem garantiu ter 
sofrido um aborto espontâneo. O médico 
desconfiou e pressionou a mulher, que 
acabou por confessar ter dado à luz e 
deixado o recém-nascido dentro da mala 
do carro. 

Depois de confirmar a versão aos 
médicos, a mulher terá ainda dito que 
não sabia que estava grávida e que só 
se apercebeu da gravidez quando já se 
encontrava em trabalho de parto, sentada 
na sanita, em sua casa. 

Apesar de em Besteiros a população 
não acreditar que a viúva de 34 anos 
se quisesse desfazer do bebé, o certo é 
que o médico suspeitou de imediato da 

Helena Nunes
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A Polícia Judiciária 
deteve na passada 
quinta-feira, dia 4 de se-
tembro, quatro homens 
suspeitos de um assalto 
executado em agosto, 
na freguesia de Parada 
de Todeia. Na passada 
sexta–feira foi detido 
mais um suspeito. 
A PJ acredita que terá 
sido este grupo a as-
saltar, a 5 de agosto, a 
funcionária de um stand 
de automóveis, a quem 
roubaram 200 mil euros. 

Assalto aconteceu a 5 de agosto, em Parada de Todeia

Grupo suspeito de roubar 200 mil euros 
detido pela Polícia Judiciária

Helena Nunes

O crime aconteceu no dia 5 
de agosto, em Parada de 
Todeia. Os cinco homens 

agora detidos são suspeitos de te-
rem roubado cerca de 200 mil euros 
a uma funcionária de um stand de 
automóveis. A mulher, de 32 anos, 
transportava o dinheiro numa mala 
dentro da viatura e terá tentado im-
pedir o furto. 

Após investigação da PJ foram 
presos, na passada quinta-feira, qua-
tro homens, com idades entre os 24 e 
os 35 anos, suspeitos de pertencerem 
ao grupo que, a 5 de agosto passado, 
assaltou a funcionária de um stand 
automóvel, em Parada de Todeia, 
quando esta transportava no seu au-
tomóvel uma mala com cerca de 200 
mil euros em dinheiro e cheques.  

Entretanto a PJ deteve mais um 
suspeito do crime “de roubo alar-
gado”. Um operário da construção 
civil, atualmente desempregado, que 
segundo a PJ já tem antecedentes cri-
minais da mesma natureza. Os cinco 
homens sob custódia da PJ foram 
presentes ao Tribunal de Paredes, na 
sexta-feira de manhã, para o primeiro 

to. Eram 9h30 da manhã quando 
uma mulher de 32 anos, funcio-
nária de um stand de automóveis, 
foi abordada por um grupo de três 
indivíduos encapuzados. “Três dos 
detidos abordaram a vítima na via 
pública, de forma violenta, me-
diante a ameaça de arma de fogo”, 
refere a PJ. À funcionária do stand 
de automóveis foi retirada uma 
pasta, que transportava na sua via-
tura, “com uma elevada quantia de 
dinheiro”. A mulher “foi agredida 
na zona da cabeça, com a coronha 
de uma arma, e deixada ferida 
no local, enquanto os arguidos 
fugiram a alta velocidade”, refere 
ainda a PJ, que acredita que o crime 
foi planeado.

PJ acredita
que o crime
foi planeado

O grupo já tinha conhecimen-
to de que a mulher transportava 
consigo avultadas quantias de 
dinheiro e estudou a sua rotina, 
procurando a altura certa para 
realizar o assalto. “Os arguidos 
planearam a prática de um roubo, 
com utilização de arma de fogo, 
após obterem informação de que 
a mulher transportava avultadas 
quantias em numerário e seguirem 
a sua rotina habitual”, pode ler-se 
no comunicado. 

Na altura do crime os donos da 
empresa suspeitaram que o grupo de 
assaltantes já conhecia as rotinas da 
funcionária e sabia que esta transpor-
tava grandes quantias de dinheiro. 
A investigação da PJ aponta agora 
para a mesma versão dos donos da 
empresa.  

Durante a detenção do grupo 
foram apreendidas duas viaturas de 
alta cilindrada, televisores, tablets e 
diverso material de som, material que 
a PJ acredita ter sido adquirido com 

A PJ acredita que um dos ele-
mentos do grupo, Francisco 

Sousa, mediador de seguros, 
residente em Cete, detido na 
última quinta-feira, dia 3 de 
setembro, aproveitou as in-
formações da namorada, que 
trabalhava no mesmo stand de 
automóveis, para contratar par-
ceiros e consumar o crime. 

Francisco Sousa foi detido 
nas instalações da JF de Cete 
onde é tesoureiro do executivo 
local. Na freguesia, contudo, 
ninguém parece acreditar que 
Francisco Sousa terá estado 
envolvido no crime. Foi pre-
sente ao Juiz de Instrução e 
constituído arguido no processo. 
Aguarda agora julgamento em 
liberdade, mas está obrigado a 
apresentar-se duas vezes por 
semana no posto da GNR da sua 
área de residência. 

Ao que “O Progresso de 
Paredes” sabe o primeiro inter-
rogatório judicial demorou mais 
de sete horas devido a proble-
mas no sistema informático, que 
obrigou a que todas as diligên-
cias fossem feitas à mão. 

interrogatório judicial, que demorou 
mais de sete horas. 

Recorde-se que durante o assal-
to a mulher, de 32 anos, ofereceu re-
sistência aos assaltantes, que usaram 
uma arma de fogo para a obrigar a 
entregar a mala com os 200 mil euros. 
Ao que a PJ avança, a vítima terá sido 
agredida com a coronha de uma arma 
e abandonada ferida no local. 

Segundo a PJ o último homem 
detido, de 25 anos, foi quem agrediu 
a vítima com a arma e após o roubo 
adquiriu “diversos bens de consumo 
de elevado valor, tendo-lhe sido 
ainda apreendido diverso material”, 
garante  em comunicado. O operário 
da construção civil, atualmente de-
sempregado, foi presente a tribunal 

juntamente com os quatro elementos 
do grupo já detidos. 

Ao que conseguimos apurar 
o elemento que desferiu o golpe na 
funcionária do stand automóvel, 
um homem de 25 anos, ficou em 
prisão preventiva até ao início do 
julgamento. Conseguimos ainda 
saber que Francisco Sousa, outro 
dos indivíduos presos por alegada-
mente pertencer ao grupo, ficou em 
liberdade, mas com apresentações 
periódicas às autoridades. 

Os outros elementos do grupo 
terão tido medidas de coação seme-
lhantes, embora até ao fecho desta 
edição não tenha sido possível saber 
quais em concreto. 

O crime aconteceu a 5 de agos-

o dinheiro do assalto. 
Os cinco homens detidos, com 

idades entre os 24 e os 35 anos, são 
residentes na zona do Grande Porto e 
têm profissões de estucador, vigilante 
e mediador de seguros. Dois deles 
não tinham ocupação laboral. 

O despiste de um motociclista em Parada de Todeia, 
no passado domingo, dia 7 de setembro, acabou tra-
gicamente. O homem, de 52 anos, que seguia numa 
motorizada, sofreu ferimentos que acabaram por ser 
fatais, depois de ter perdido o controlo da moto. 

Homem de 52 anos foi encontrado na berma da estrada por outro condutor

Despiste mata motociclista
em Parada de Todeia

metros da escola primária de 
Parada de Todeia. 

A ausência de testemunhas 
não ajuda a explicar o que terá 
acontecido, mas a chuva tam-
bém pode ter tido impacto no 
desfecho deste caso. O alerta 
foi dado por um automobilista 
que passou pelo local e viu o 
corpo do homem inanimado na 
berma da estrada. Os bombeiros 
voluntários de Cete receberam a 
chamada cerca das 2h40. Quando 
a ambulância chegou ao local a 

vítima ainda estava viva, pelo 
que os bombeiros procederam 
a manobras de suporte básico 
de vida, que foram mantidas 
durante o transporte do homem 
para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel. 

Apesar de ter sido trans-
portado ainda com vida, Manuel 
Barbosa de Sousa não resistiu aos 
ferimentos e o óbito foi declarado 
já a vítima se encontrava no hos-
pital. Aparentemente, Manuel 
terá sido projetado com a força 

do embate, tendo colidido com 
um gradeamento, que lhe terá 
perfurado um pulmão. 

Segundo os testemunhos de 
vizinhos e moradores era comum 
Manuel Barbosa de Sousa dar a sua 
volta de moto à noite. A notícia aba-
lou os familiares da vítima que há 
cerca de dois meses perderam o pai 
de Manuel. Segundo a informação 
apurada, também um irmão de 
Manuel já tinha perdido a vida na 
sequência de um acidente de moto, 
perto de Baltar. 

Helena Nunes

O acidente aconteceu na 
rua dos Combatentes, 
em Parada de Todeia, 

uma estrada com curvas e contra 
curvas e onde os acidentes são 

muito vulgares. Manuel Barbosa 
de Sousa, de 52 anos, natural de 
Parada de Todeia, perdeu a vida 
na sequência de um despiste, 
não se sabe se envolvendo outro 
condutor, se sozinho, a poucos 
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Ficou em prisão pre-
ventiva o homem de 67 
anos, suspeito de ter es-
faqueado mortalmente a 
mulher, no passado dia 
30 de agosto, em Lorde-
lo, Paredes. O suspeito 
foi ouvido no Tribunal 
de Paredes durante cerca 
de quatro horas. Fica a 
aguardar julgamento em 
prisão preventiva. 

Após quatro horas de interrogatório no Tribunal de Paredes

Suspeito de matar mulher à facada
fica em prisão preventiva

D.R.

A casa do casal, em Lordelo, onde o crime aconteceu

Helena Nunes

Cerca das 14 horas o suspei-
to de ter morto a mulher à 
facada no passado dia 30 

de agosto, na freguesia de Lorde-
lo, chegou ao Tribunal de Paredes 
para explicar o que aconteceu 
naquela tarde. Ao fim de cerca 
de quatro horas de interrogatório 
o suspeito saiu do edifício escol-
tado rumo ao estabelecimento 
prisional do Porto, onde ficará 
em prisão preventiva. 

Raul Silva, de 67 anos, conheci-
do por “Poda” viu ser-lhe aplicada 
a medida de coação máxima e saiu 
do edifício do tribunal de Paredes 
algemado. O alegado homicida 
terá confessado à GNR ter matado 
a mulher com uma faca de cozinha 
de cerca de 20 centímetros. O ho-
mem terá desferido cinco golpes 
nas costas, dorso e zona abdominal 
de Fernanda Torres, de 66 anos, 
causando-lhe ferimentos graves que 
levaram à morte. 

A população do lugar de 

Agrelo, freguesia de Lordelo, Pare-
des, ficou em estado de choque com 
o acontecimento. Vizinhos, amigos 
e familiares juntavam-se na rua 
com o mesmo tema de conversa, 
ainda que ninguém conseguisse 
encontrar alguma explicação para 
o sucedido. 

O crime terá acontecido dentro 
da casa que o casal habitava, por volta 
das 16 horas. Fernanda Torres ainda 
saiu à rua para pedir ajuda, mas os 
vizinhos já não conseguiram fazer 
nada. Adélia Sousa, moradora da rua 
Antero Ferreira Leal, ainda chocada 
com o que viu, garante que já não 

conseguiu prestar auxílio à vizinha. 
“Ela veio pedir ajuda, toda 

ensanguentada, mas eu não conse-
gui ajudar. Ainda tentei segurá-la, 
mas acabou por cair no chão. Ain-
da tentei falar com ela, mas já não 
me respondeu”, garante.

Ciúmes na
origem do crime

A GNR foi chamada ao local. 
Logo depois, cerca das 16h15 
chegava também uma equipa dos 
bombeiros voluntários de Lor-

delo que encontraram a mulher 
com várias facadas. Ainda foram 
efetuaram manobras de suporte 
de vida com a ajuda da equipa 
médica do INEM, mas a mulher, 
de 66 anos, viria a falecer a cami-
nho do hospital Padre Américo, 
em Penafiel. 

“Era uma situação compli-
cada devido à extensão e profun-
didade dos cortes”, sublinhou 
o comandante dos bombeiros 
voluntários de Lordelo. Pouco 
depois o alegado agressor, que 
se tinha posto em fuga após o su-
cedido entregava-se no posto da 

Crime de violência
doméstica já fez
24 vítimas mortais

Nos primeiros seis meses 
deste ano morreram 24 

mulheres assassinadas, na maio-
ria das vezes, por pessoas com 
quem mantinham ou já tinham 
tido um relacionamento íntimo. 
Na maioria dos casos as armas 
utilizadas para consumar os 
crimes foram as armas de fogo, 
seguindo-se as armas brancas. A 
faixa etária mais afetada são as 
mulheres com mais de 60 anos. 

Se for condenado, Raul 
Silva pode enfrentar uma pena 
de prisão que varia entre os três 
e os dez anos.

GNR local. “Uma equipa da GNR 
que chegou ao local informou-
nos que o suposto agressor já se 
tinha entregado. Aí perceberam 
que era uma vítima de agressão”, 
acrescenta Pedro Alves. 

Ao que conseguimos apurar 
Raul Silva terá cometido o crime 
por ciúmes, depois de suposta-
mente a esposa lhe ter comuni-
cado que tinha intenção de se 
separar. O suspeito encontra-se 
agora detido até ser conhecida a 
data  do início do julgamento. 

Do casamento, que durava 
há vários anos, nasceram cinco 
filhos. O antigo dono de uma 
fábrica de móveis, agora refor-
mado, terá dito às autoridades 
que a mulher, Fernanda Torres, o 
traía. Esse terá sido, ao que tudo 
indica, o motivo que o terá levado 
a assassinar a mulher em casa. 

Vários ninhos de vespas asiáticas foram encon-
trados em Lordelo, Paredes. A Proteção Civil e os 
bombeiros locais contabilizaram já onze ninhos da 
espécie predadora que está em fase de reprodução. 
Um dos ninhos destruídos com a ajuda de um api-
cultor tinha cerca de um metro e foi encontrado num 
terreno florestal privado, na zona de Parteira. 

Espécie predadora detetada também em Rebordosa e Gandra

dois ninhos na mesma zona. 
 “Houve uma ou outra situa-

ção mais dispersa, mas quase to-
dos os ninhos foram encontrados 
numa linha de dois quilómetros 
de extensão daquele local”, ex-
plicou Pedro Alves. 

Os serviços de Proteção Civil 
da câmara municipal têm estado 
a fazer a identificação das vespas 
que também já foram encontradas 
em freguesias vizinhas como é o 
caso de Rebordosa e Gandra. 

“Temos estado a queimar os 
ninhos porque esta é a altura do 
ano em que elas se reproduzem. 
Mesmo assim já tive conheci-
mento de outras situações em 
Rebordosa e Gandra”, adiantou 
o comandante dos bombeiros de 
Lordelo que garantiu não ter ha-
vido para já nenhuma situação de 
maior perigo para a população. 

Também em Baltar a corpora-
ção de bombeiros já foi chamada 

para destruir um ninho de vespas 
asiáticas. Em Rebordosa há regis-
to de seis casos, mas nem todos se 
confirmaram verdadeiros. 

O primeiro foi em meados 
de julho. O ninho foi encontra-
do numa habitação na avenida 
Monte de Azevido. Depois de 
analisado pelos bombeiros, os 
técnicos da câmara municipal e a 
Proteção Civil, confirmou-se que 
se tratava de um ninho de vespas 
asiáticas, garantiu o adjunto do 
comando. 

A corporação está agora a 
analisar mais dois ninhos, na 
mesma zona onde o primeiro foi 
detetado e outros dois encontra-
dos na freguesia de Duas Igrejas. 
“Estamos a analisar em conjunto 
com os técnicos da câmara mu-
nicipal ainda para confirmar que 
se trata da vespa asiática e não da 
vespa europeia, a mais comum”, 
explicou Paulo Ferreira. 

A corporação foi ainda aler-
tada nas últimas semanas para 
um ninho de vespas na freguesia 
de Gandra, mas confirmou-se que 
se tratava apenas de um ninho de 
vespas europeias, as mais comuns 
em Portugal. 

Apesar de terem duas vezes 
o tamanho das vespas europeias, 
esta espécie predadora não re-
presenta perigo de vida para a 
população. A espécie ataca as 
colmeias de abelhas e impede que 
estas se reproduzam, sendo uma 
grande ameaça para as criações 
dos apicultores. 

Já tinham sido encontrados 
diversos ninhos de vespas asi-
áticas em vários municípios da 
região. Foram descobertos e quei-
mados oito ninhos em Lousada e 
Valongo. No município vizinho 
de Valongo, há cerca de três se-
manas, foram encontrados dois 
ninhos desta espécie predadora. 

Vespas asiáticas destruídas em Lordelo

No concelho de Paredes 
já foram encontrados e 
queimados onze ninhos 

de vespas asiáticas nas últimas 
semanas, particularmente na 
zona de Parteira, em Lordelo. Há 
cerca de duas semanas um ninho 
de grandes dimensões, com cerca 
de um metro de comprimento, foi 
encontrado num terreno florestal. 
“Estava depositado numa árvo-
re. Nesse caso tivemos de pedir 
permissão ao proprietário do 

Helena Nunes terreno para derrubar a árvore”, 
garantiu o comandante da corpo-
ração de bombeiros de Lordelo.  

Com a ajuda de um api-
cultor, contratado pela Proteção 
Civil Municipal, o ninho de cerca 
de um metro de comprimento e 80 
centímetros de largura foi quei-
mado com um maçarico. Con-
tudo, no decorrer da operação 
o ninho partiu-se, provocando 
a migração das vespas para as 
habitações vizinhas. Na terça- 
-feira da semana passada foram 
encontrados e queimados mais 



6 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
12 de setembro de 2014|Publicidade|



7sexta-feira
12 de setembro de 2014

O PROGRESSO
DE PAREDES

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) S. Miguel de 
Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433  
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA
►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)

Pe
la

 s
ua

 s
aú

de
...

...
at

é 
on

de
 fo

r 
pr

ec
is

o!
www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL

Telefs.: 255 713 787 / 9 | Fax: 255 711 671
geral@a-inovadora.com

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

PUB

PUBPUB

Travessa S. José, 71 - Paredes | Tlm 911 037 587

E
s

p
E

c
ia

li
d

a
d

E
s

:
B

ac
al

ha
u 

à 
ca

sa
c

ab
ri

to
 e

 V
it

el
a 

as
sa

da
no

 f
or

no
 a

 le
nh

a

Temos frango no espeto5€

R
ef

ei
çõ

es
ec

on
óm

ic
as

|Sociedade|

Entrou em vigor no 
passado dia 1 de se-
tembro o novo Mapa 
Judiciário que vem 
trazer grandes alte-
rações ao funciona-
mento dos tribunais 
da região. Penafiel 
passa a ser o centro 
judicial da região, 
onde ficam sediadas 
as secções de maior 
importância e julga-
dos todos os grandes 
processos. 

Novo mapa judiciário entrou em vigor no passado dia 1

Tribunais da região
perdem competências

cias e por isso grande parte 
dos processos passam a estar 
concentrados no chamado 
Tribunal Judicial da Comarca 
do Porto Este. 

A Comarca do Porto 
Este, sediada em Penafiel, pas-
sa assim a ser o grande centro 
judicial da região onde ficam 
agora sediadas as secções de 
maior importância, as instân-
cias centrais das secções cível, 
criminal e do trabalho. É em 
Penafiel que passam a ser tra-
tados os processos de grande 
instância, o que significa que 
no domínio cível é em Penafiel 
que passam a ser julgadas as 
acções superiores a 50 mil 
euros e os processos coletivos 
com penas superiores a cinco 
anos de prisão, no domínio 
criminal. 

Os processos de peque-
na instância, concretamente 
as acções cíveis inferiores a 
50 mil euros e os processos 
criminais puníveis com penas 
inferiores a cinco anos de pri-
são, continuam a ser julgados 
nos oito tribunais já existentes 
nos concelhos da região. Estes 
oito tribunais, onde se inclui o 
Tribunal de Paredes, mantêm 
uma instância local onde os 
magistrados passam a julgar 
processos de competência 
genérica em matéria cível e 
criminal. 

Paredes mantém o Tri-
bunal da Família e Menores, 
o município do Marco de 
Canavezes fica com a Ins-
trução Criminal, Amarante 
com o Comércio e Lousada 
com o Tribunal de Execução. 
Já Paços de Ferreira fica sem 
qualquer instância central. 
No tribunal da Capital do 
Móvel passam apenas a ser 
julgados processos cíveis que 
envolvam valores inferiores a 
50 mil euros e crimes em que 
a pena máxima não ultrapasse 
os cinco anos de prisão. 

Plataforma
“inoperacional”

Para além da perda de 
competências das instâncias 
locais e a agregação de ser-
viços nas 23 novas comarcas, 
o novo mapa judiciário veio 
implicar a redução do nú-
mero de juízes, magistrados 
do Ministério Público nos 
tribunais da região. É na sede 
da Comarca do Porto, em 
Penafiel, que ficam o maior 
número de juízes e magistra-
dos do Ministério Público da 
região, 13 juízes, sete procu-
radores da república e cinco 
procuradores-adjuntos. O 
tribunal de Paredes fica com 
sete juízes, três procuradores 

e seis procuradores-adjuntos 
e Lousada com quatro juízes 
e três procuradores. 

No primeiro dia de en-
trada em vigor do novo mapa 
judiciário os tribunais estive-
ram a funcionar a meio gás 
devido a problemas na plata-
forma informática por onde 
passam todos os processos 
judiciais. 

A página da internet da 
plataforma “Citius” esteve 
bloqueada durante toda a 
manhã do primeiro dia de 
setembro, devido a “inter-
venções técnicas impres-
cindíveis”. Para além da 
reforma imposta pelo novo 
mapa judiciário os proble-
mas no acesso à plataforma 
“Citius” vieram espicaçar os 
funcionários judiciais, que já 
agendaram para o próximo 
dia 26 uma greve nacional. 
Até porque os problemas 
com a plataforma informáti-
ca continuaram, pelo menos 
até ao fecho desta edição, 
deixando alguns tribunais 
praticamente parados. 

O Sindicato dos Funcio-
nários Judiciais convocou, 
na última quinta-feira, uma 
greve nacional e um dia de 
paralisação em cada uma 
das 23 comarcas da reorga-
nização judiciária, a partir 
do dia 1 de outubro. 

Helena Nunes|texto/foto

Com a criação do novo 
mapa judiciário pas-
saram a existir no ter-

ritório nacional 23 comarcas e 
oito tribunais de competência 
alargada, em substituição das 
231 comarcas antes existentes. 
A reforma da justiça dita o 
encerramento de 20 tribunais 
e a conversão de 27 em igual 
número de secções de pro-
ximidade. Dos 311 tribunais 
existentes, 264 são convertidos 
em 218 secções de instância 
central e 290 em secções de 
instância local. 

 A palavra-chave para 
o novo mapa judiciário é 
especialização. Cada comarca 
passa a ter sede na capital de 
distrito e, em muitos casos, 
onde antes existiam tribunais 
de competências genéricas 
passam a existir secções espe-
cializadas.  

 Na região a concentra-
ção de serviços ditou a criação 
de uma nova comarca, deno-
minada Comarca do Porto 
Este, com sede em Penafiel, 
que engloba os concelhos de 
Amarante, Baião, Felgueiras, 
Lousada, Marco de Canave-
zes, Paredes, Penafiel e Paços 
de Ferreira. 

Os restantes tribunais da 
região perderam competên-
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A segunda edição do 
Indie Music Fest atraiu 
ao Bosque do Chou-
pal, em Baltar, cerca de 
4 600 festivaleiros. O 
destaque nos três dias 
foi para os concertos de 
Capitão Fausto, Elias, 
Little Friend, Youthless 
e The Lemon Lovers, 
mas pelos três palcos do 
festival passaram muito 
outros artistas de música 
independente nacional. 

Festival animou Baltar nos dias 4, 5 e 6 de setembro

Indie Music Fest arrastou
milhares ao Bosque do Choupal

Helena Nunes|texto/fotos

Capitão Fausto, Elias, Peixe 
Avião, Sensible Soccers, Los 
Waves, Youthless e Holy 

Nothing foram alguns dos muitos 
nomes que passaram, nos dias 4, 
5 e 6 de setembro, pela segunda 
edição do Indie Music Fest, que 
regressou ao Bosque do Choupal, 
em Baltar.

O festival organizado pela 
Associação Movimento Indie de 
Baltar (AMIB) acolheu algumas das 
melhores bandas de música inde-
pendente nacional e vários grupos 
da região que procuram alcançar 
ainda alguma notoriedade no pa-
norama musical português. 

Foram mais de quatro mil 
festivaleiros a marcar presença nos 
três dias do festival, que para além 
da componente musical, ofereceu 
ao público ações de teatro, demons-
trações desportivas, exposições de 
pintura, fotografia e artesanato, 
além do já célebre Mercado Indie. 

O programa dos três dias 
alternado entre o palco principal, 
que recebeu nomes como The Le-
mon Lovers, Little Friend, Elias, 
Youthless e Capitão Fausto e o 
palco secundário, com as atua-
ções diurnas dos Método DeRose, 
Before And After Science, Ca-
chupa Psicadélica, Pterossauros, 
entre outros, promoveu a música 
alternativa portuguesa, a cultura, 
o artesanato e a gastronomia local 
e atraiu gente de vários pontos 
do país.

Para a organização o saldo 
é “mais do que positivo”, já que 
superou o número de visitantes 
das edições anteriores. A forte 
adesão obrigou a AMIB a alargar 
o espaço de campismo, grátis 
para os portadores do passe de 
três dias, e a zona das casas de 
banho. “Só na quinta-feira é 
que tivemos menos pessoas. Na 
sexta e sábado tivemos cerca de 
3 600 pessoas no recinto o que 
obrigou a alargar o campismo e 
as casas de banho”, garante Elias 
Barros, membro da organização. 
“Superou em muito as nossas 
expectativas”, acrescenta. 

O festival contou este ano com 

Concerto de Elilas Barros no segundo dia do festival

o apoio da rádio Antena 3 e ainda 
com transporte gratuito entre a es-
tação de Paredes e o recinto o que 
facilitou o acesso aos visitantes de 
fora do concelho. Em relação à edi-
ção do próximo ano, a organização 
não confirma nada, mas garante 
que são necessários mais apoios. 
“Precisamos de apoios mais for-
tes, nomeadamente de empresas 
nacionais e da própria autarquia 
para tornar este festival digno de 
ser visto no concelho, na região e 
em todo o país”, sublinha.

Martinho Vasconcelos e Ci-
dália Oliveira, de 32 e 35 anos, 
rumaram de Vila Nova de Gaia 
para Baltar propositadamente 
para o indie music fest. “Ouvimos 
a divulgação na antena 3 e resol-
vemos vir. Gostamos muito do 
conceito alternativo do festival. É 
um pouco diferente dos festivais 
de verão”, sublinham. Para além 
do conceito alternativo e das ban-
das de renome nacional o espaço 
idílico torna-se convidativo para 
quem quer usufruir da natureza, 
ouvindo boa música. “O espaço é 
muito bonito e tem coisas bastante 
interessantes”. 

Mercado Indie
O Indie Music Fest é muito 

mais do que um festival. No Bosque 
do Choupal juntaram-se cerca de 
uma dezena de expositores com 
os mais variados produtos, desde 
crepes, compotas e doces caseiros, 
t-shirts estampadas e até massa-
gens com óleos naturais.

Cátia Lopes, de 25 anos, veio 
ao indie music fest dar a conhecer 
a sua comida vegetariana e doces 
tradicionais. Presença assídua em 
festivais e feiras de artesanato, 
a jovem de Santa Maria da Feira 
aproveitou o mercado indie para 
divulgar os seus produtos. “O 
ambiente é muito bom e a ideia é 
ganhar algum dinheiro”, sublinha 
a jovem atriz. Apesar de o negócio 
ter “bons e maus momentos” 
Cátia quer regressar no próximo 
ano. “Espero voltar porque é uma 
forma menos dispendiosa de di-
vulgar os produtos e atrair novos 
públicos”, admite.

Sandra e Catarina Amaro, 
35 anos, já entraram no espírito 
do projeto e repetiram a presença 
em mais uma edição do festival, 
graças ao sucesso da barraquinha 
de crepes na primeira edição. “A 
adesão foi muito boa e resolvemos 
voltar. Já entramos no espírito do 
projeto”, sublinham. “É uma ótima 
oportunidade para divulgar os 
produtos e o carater do festival 
é mesmo este, dar valor às coisas 
mais tradicionais, no verdadeiro 
espírito indie”. 

No verdadeiro espírito indie 
Sandra e Catarina confirmam já a 
presença na edição do próximo ano. 
“Já que entramos no espírito, para 
o ano cá estaremos novamente”. Nos três dias o festival juntou mais de 4000 pessoas

Exposição de pintura, fotografia no mercado Indie
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

10.º aniversário
d’Os Faíscas

a um parque de campismo gratuito dentro da propriedade do 
evento, aberto de quinta-feira a domingo, com transporte gratuito 
da estação de comboio de Paredes ao recinto e vice-versa.

Nesta segunda edição, o programa foi alternado entre o 
palco principal, que recebeu os cabeças de cartaz, um placo 
secundário e ainda um terceiro palco com atuações diurnas. 
Houve ainda uma zona de piscina “com DJs femininas, sujeito 
a lotação limitada”.

Existiram “ações de teatro, demonstrações desportivas, 
exposições de pintura, fotografia e artesanato” e a presença de 
um “mercado indie”, com “oferta de serviços gastronómicos, 
culturais e decorativos”. O festival foi organizado pela Asso-
ciação Movimento Indie de Baltar (AMIB), surgida em 2013, 
com o objetivo de dotar de soluções culturais a região do Vale 
do Sousa. ■

Os Faíscas são uma equipa de futebol de 11 que compete 
no campeonato do INATEL. Nasceram no dia 24 de julho 

de 2004, quando um grupo de amigos se juntou sob a marca da 
“faísca”, com o objetivo de fazer novas amizades através do 
desporto e tudo que o envolve. 

Os “Faíscas” não se limitam a ser uma equipa de futebol, 
procuram ter uma intervenção social e cultural, tendo já realizado 
um magusto acompanhado de uma competição de jogos tradicio-
nais. Entre as várias competições desportivas que já participaram, 
destacam-se os dois títulos de campeão do distrito do Porto. 

 Ao longo dos anos o grupo cresceu com saúde. Admitiu 
alguns novos elementos, sempre fortalecendo o conjunto e 
mantendo o espírito Faísca. Nesta ocasião, uma palavra para o 
fundamental apoio com que sempre contaram por parte dos 
seus familiares e amigos, aos quais o grupo deixa aqui o seu 
obrigado. 

A equipa tem levado o nome de Baltar com dignidade 
às diversas localidades e a junta de freguesia reconheceu este 
seu papel, ao efetuar uma receção à equipa. Para marcar a bela 
data de 10 anos de vida, do programa constou: missa celebrada 
na igreja de Paredes; receção na junta de freguesia de Baltar, 
seguindo-se um jantar convívio.

Parabéns aos “Faíscas de Baltar”. 

Banco de livros escolares na junta
Quem tiver livros em casa e já não os use, pode entregar 

ou trocar na junta de freguesia. Os livros recebidos deverão 
ser preservados e entregues no final do ano letivo 2014/15. 
Os interessados deverão dirigir-se à junta de freguesia no 
seguinte horário: segundas; quartas e sextas (19h - 20 h).                                                       

Acesso facilitado à junta
A junta de freguesia foi assaltada há cerca de três meses, 

tendo o roubo provocado estragos na escadaria. Em consequência 
dos arranjos que necessariamente foram efetuados, e consideran-
do que nas instalações funciona um posto de correios, foi criada 
uma rampa de acesso e uma nova escadaria com gradeamento, 
eliminando barreiras arquitetónicas, facilitando aos idosos e 
pessoas com limitações físicas de locomoção, a deslocação aos 
serviços da junta (secretaria, correios e gabinete cadastral).    

Indie Music Fest Baltar 2014

Baltar recebeu o festival de música independente pelo 
segundo ano consecutivo. Este festival, que decorreu entre os 
dias 4 e 6 de setembro, é dedicado à música dita alternativa. Teve 
como participantes, entre outros, Capitão Fausto, Elias, Peixe 
Avião, Sensible Soccers, Los Waves, Youthless e Holy Nothing, 
que são projetos ligados à música independente portuguesa e 
já amplamente reconhecidos. Estes foram alguns dos muitos 
nomes que passaram pela segunda edição do Indie Music Fest, 
que decorreu no conhecido “Bosque do Choupal”, situado num 
terreno privado  da vila de Baltar. 

A organização do festival, que teve o apoio da “Antena 3”, 
é constituída por muitos jovens com raízes na freguesia e já apre-
senta um alto nível profissional. A receção aos visitantes foi feita 
no primeiro dia, estando incluído no passe de três dias o acesso 

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Festa em honra da 
Nª. Srª dos Chãos

No dia oito de setembro, celebrou-se a tradicional festa 
em honra da natividade de Nossa Senhora. Em Bitarães, 

festeja-se este dia com muita intensidade. No dia sete, houve 
noitada com grupos musicais e fogo-de-artifício. No dia oito, 
missa solene e procissão. Esta festa secular inicia-se no dia 
trinta de agosto, com as novenas cantadas em latim. Todos 
estes dias são vividos com alegria, sendo ponto de encontro 
de famílias e forasteiros.

                                    

Veteranos de guerra do Vale de Sousa
No próximo mês de novembro, teremos eleições para 

mais um triénio desta delegação. Espero que haja quem queira 
assumir o cargo, pois é necessária uma renovação de alguns 
elementos. Assim, até às 18h30 do dia 14 de outubro próximo, 
deverão ser entregues as listas das novas candidaturas. Estou 
certo que haverá alguém para assumir os lugares disponíveis 
nesta delegação para dar continuidade ao que até hoje, com 
muito custo e sacrifício, foi feito. 

Durante os meus mandatos foram construídos monu-
mentos aos combatentes, colocadas placas nos cemitérios do 
concelho de Paredes, com os nomes dos combatentes faleci-
dos no Ultramar, foi dada assistência médica e psicológica 
a centenas de pessoas, todos os meses se mandou celebrar 
uma missa por alma dos combatentes falecidos no Ultramar 
e dos que faleceram depois do seu regresso, resolvidos 
vários problemas aos combatentes e seus familiares, vários 
protocolos, serviço de enfermagem, contactos a vários níveis 
com entidades oficiais para o bem-estar dos nossos colegas, 
palestras, visitas culturais e recreativas, cursos das novas 
oportunidades, exposições temáticas e outros eventos. 

Chegou a hora de dar oportunidade a outros. Sinto-me 
feliz por ter cumprido tudo aquilo a que me propus volun-
tariamente. Lamento não ter tido apoio das autarquias e 
outras entidades. Oxalá, a delegação continue a ter o prestí-
gio que lhe tem sido conferido. Está prometido um edifício 
para a delegação funcionar com mais autonomia. Agradeço 
a colaboração dos elementos que comigo trabalharam e me 
apoiaram.

 

Celebração do 20 de outubro em Lisboa
No próximo dia 20 de outubro será celebrado o Dia do 

Veterano de Guerra em Lisboa, junto ao monumento aos 
combatentes, em Belém. Como de costume, a delegação do 
Vale de Sousa irá estar presente. No regresso, faremos uma 
paragem prolongada em Fátima. 

Inscreva-se para este evento no local do costume. (Café 
Central, Sr. Castro, Tel. 255 777 620 / telm: 918 692 614. ■

Ampliação do jardim 
de infância

Gondalães
Sérgio Silva | sergiosilva255@gmail.com

O jardim infância de Gondalães foi alvo de melhorias. 
As obras de ampliação passaram pelo alargamento e 

melhoramento da cantina e, no exterior, pelo alargamento do 
espaço de recreio, através da construção de um alpendre.

 Esta foi uma das primeiras obras relevantes da junta de 
freguesia de Paredes em Gondalães.

Reforma do pavilhão desportivo
As obras de remodelação no pavilhão polidesportivo 

de Gondalães estão paradas, já lá vai um ano! 
A reforma do “velho ringue” ficou literalmente a meio. 

Foram construídos os balneários com as perfeitas condições, 
mas a pavimentação do piso do pavilhão ainda não foi efetu-
ada, assim como os devidos arranjos exteriores.

 Uma promessa do executivo da junta de freguesia de Paredes 
que está por cumprir, e que ainda não tem data para se realizar.

 Neste momento não é possível realizar nenhuma prática 
desportiva no pavilhão, pelo que os jovens da freguesia e não 
só, são obrigados a se deslocar a outros espaços.

 Ficamos com a ideia que “era melhor o velho ringue 
que este novo neste estado”. ■

“O Sentinela
de Vilela” assinala 

primeiro aniversário

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

O portal de notícias sobre Vilela, “O Sentinela de Vilela”, 
celebra este mês o seu primeiro ano de atividade. Desde 

agosto de 2013 que o site se dedica a publicar informações 
sobre a vila, desde notícias a entrevistas, textos sobre insti-
tuições e curiosidades sobre a vila. 

Para além do blogue (sentineladevilela.wordpress.com), o pro-
jeto alimenta também uma página facebook (facebook.com/osenti-
neladevilela) com mais de 500 seguidores, onde os temas de interesse 
sobre a vila estão sempre em destaque. São centenas de textos, foto-
grafias, vídeos e ligações de interesse publicadas ao longo dos últi-
mos meses, num trabalho salvaguardado por uma equipa de oito co-
laboradores (Anabela Nunes, António Mendes, Célia Rocha, Marco 
Torres e Silva, Samuel Ferreira, Silvana Barros, Sílvio Mendes e Susa-
na Barbosa) e complementado pelo envolvimento da comunidade. 
Um dos trabalhos em destaque é a rubrica “De Vilela 
para o Mundo”, que tem publicado histórias de vilelen-
ses que tentam a sua sorte pelos quatro cantos do mundo.  
Os textos da secção de Vilela, publicados n’O Progresso de Paredes, 
são também fruto de uma parceria entre o jornal e “O Sentinela 
de Vilela”. 

Na entrada para o seu segundo ano de atividade, a pro-
messa é de redobrar esforços para continuar a gerar discus-
são, informação e interação entre a comunidade. E para isso 
reforça a chamada de participação, colaboração e/ou envio 
de sugestões e informações a todos os vilelenses. ■
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F.C. Cete: obras de 
melhoramento 

Vila Cova de Carros
Sara Leal | sara_3021@hotmail.com

Festas de
N.ª Sr.ª da Batalha

Nos passados dias 5 a 7 de setembro realizaram-se as 
grandiosas festas em honra de Nossa Senhora da Batalha 

na paróquia de Vila Cova de Carros. As festas tiveram início 
na sexta-feira, dia 5, com a habitual recitação do terço pelas 
21 horas, seguida da procissão de velas que percorre parte 
da freguesia. Finda a procissão, pelas 23 horas, teve lugar 
a atuação do grupo “Estrelas do Cruzeiro de Baltar”. No 
sábado, dia 6 de setembro, pelas 22 horas, o arraial noturno 
contou com atuação de “Tony Garcia &Nataly” seguido da 
sessão de fogo-de-artifício e posteriormente a continuação 
da atuação de “Tony Garcia & Nataly”. 

No domingo, dia 7 de setembro, realizou-se a eucaristia 
em honra de Nossa Senhora da Batalha e a profissão de fé 
do sexto ano de catequese, tal como é habitual no primeiro 
domingo do mês de setembro. Na eucaristia participaram 
ativamente as dez crianças que celebraram a profissão de 
fé. Antes da bênção final foram anunciados os membros 
nomeados para a comissão de festas de Nossa Senhora da 
Batalha para o ano 2015. 

Durante a tarde, pelas 17h30, teve lugar a procissão que 
percorreu o habitual itinerário com as figuras alegóricas e que 
contou com a presença do grupo de bombos “Os Traquinas 
do Bairro” e ainda com a banda musical de Cete. Terminada a 
procissão deu-se, por volta das 19 horas, a denominada entrega, 
em que a comissão nomeada para o ano 2015 toma posse. 

Vila Cova na primeira liga

No passado dia 29 de agosto, André Filipe Carneiro Leal, 
de 19 anos, natural de Vila Cova de Carros, assinou contrato 
profissional com o Futebol Clube de Paços de Ferreira. O 
médio vê assim reconhecido o seu talento e trabalho. O jovem 
talentoso de Vila Cova de Carros fica assim ligado ao clube 
da primeira liga nos próximos três anos. ■

Ginástica Aerolight Fitness
O ano de 2014/2015 já começou, para todas as idades, 

em plena força! O grupo de ginástica AeroLight Fitness do 
Centro Social de Cete espera por si para a nova época. 

Com treinos à segunda e sexta-feira, das 19h30 às 20h30, 
no auditório do Centro Social de Cete, encontra aulas de gi-
nástica com música, diversidade, bem-estar e convívio.

Teve início no dia 1 de setembro, mas as inscrições 
continuam em aberto. Vá experimentar e praticar o princípio 
“mente sã em corpo são”. Inscrições através dos contactos: 
255 755 099 /caminhadadasaude@iol.pt ■

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

Neste início de época as instalações do FC de Cete sofre-
ram um enorme melhoramento, tudo à custa de muito 

empenho e sagacidade do seu presidente. Com mão-de-obra 
voluntária e com o apoio material da câmara municipal de 
Paredes e da junta de freguesia, os balneários, a sede e a casa 
de caseiro sofreram melhoramentos que vão proporcionar aos 
atletas melhores condições para a prática de desporto. 

Fica apenas a faltar um relvado sintético, pois face ao 
enorme número de jovens praticantes que ali diariamente 
comparecem, já se justifica que a câmara municipal, à seme-
lhança do que fez com outras coletividades, coloque ainda 
melhores condições para estes jovens atletas.

Treinos de captação
Estão a decorrer os treinos de captação para o Futebol 

Clube de Cete. Às segundas e quartas para os iniciados e ju-
venis (13 aos 16 anos), e às terças e quintas para escolinhas e 
infantis (até aos 13 anos), de ambos os sexos. Se tem um filho 
nestas idades aproveite para o colocar a fazer desporto e so-
cializar com novos amigos. Faça do seu filho um campeão.

Tesoureiro da junta detido pela PJ
Na sequência de uma investigação da Polícia Judiciária, 

a um assalto ocorrido na freguesia de Parada de Todeia, no 
dia 5 de agosto, onde supostamente foram roubados cerca 
de 200 mil euros, na passada quinta-feira, 4 de setembro, 
pelas 14 horas, quando Francisco Sousa, neste momento a 
desempenhar as funções de recenseador da ARTROP no 
registo cadastral de prédios, foi detido por elementos da PJ 
para averiguações sobre o assalto.

No dia seguinte o mesmo foi presente ao Juiz de Instrução, 
tendo sido constituído arguido e obrigado a apresentações perió-
dicas bissemanais no posto da GNR da sua área de residência.

Não queremos fazer aqui juízos de consciência ou valor 
sobre o alegado envolvimento de Francisco Sousa neste caso, 
mas apenas referir que até alguém ser condenado há que pre-
sumir a inocência do arguido, que terá assim todos os meios 
ao seu alcance para refutar as acusações que lhe são dirigidas, 
esperando por um desfecho justo para este caso.

Festas de Nossa Senhora do Vale
Decorrem de 12 a 14 de setembro as Festas em Honra 

de Nossa Senhora do Vale. O programa católico prevê, como 
habitualmente, a procissão de velas no dia 12 (sexta-feira), 
pelas 21horas e a procissão com figuras alegóricas no dia 14 
(domingo) pelas 17 horas. 

Tridimensionado
Apresentação do poema “Males de Anto”, do livro 

“Só”, de António Nobre, no largo da Senhora do Vale, no 
próximo dia 20 de setembro, pelas 21 horas. A encenação é 
de António Durães e terá a participação dos grupos CETeatro, 
Baltar Clube de Jazz, Rebordosa “Trupeça” e elementos da 
banda de música de Cête.

55.ª caminhada pela saúde
O grupo de ginástica AeroLight do Centro Social de Cete 

realiza e organiza a 55.ª caminhada pela saúde. Esta edição 
realizar-se-á dia 14 de setembro e tem concentração marcada 
para as 8h30, no largo da Senhora do Vale, em Cete. 

Dança Freestyle 3C
O grupo de dança FreeStyle/3C iniciou as atividades 

para 2014/2015 no passado dia 6 de setembro. Estão abertas 
as inscrições para quem quiser aliar a juventude à música, 
o movimento à dança, tudo em ritmos alternados, que per-
mitem dançar, explorar novas áreas de música, divertir e 
conhecer novos amigos. 

Contra o encerramento 
da escola primária

Parada de Todeia
Albertino Silva | albertinosilva.parada@gmail.com

A 27 de agosto, Parada de Todeia manifestou-se em frente à 
DREN, no Porto, contra o encerramento da escola primária 

da freguesia. Convocada e liderada pela junta de freguesia, a 
iniciativa contou com a participação ativa da Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da escola básica de Parada, e com 
a presença de Álvaro Pinto, ex-presidente da junta de freguesia 
e atual deputado da Assembleia Municipal de Paredes, eleito 
pela CDU, com uma intervenção destacada ao longo de todo o 
tempo em que decorreu a manifestação. 

Estiveram também presentes Alexandre Almeida, vereador 
da câmara municipal de Paredes, eleito pelo Partido Socialista, e 
diversos membros Assembleia de Freguesia eleitos pela CDU e 
pelo PS. Para além das individualidades presentes, o destaque 
vai inteiro para a adesão da população que, uma vez mais, dis-
se presente, como sempre tem feito quando estão em causa os 
direitos e os valores fundamentais da comunidade. 

Cerca de 150 manifestantes, empunhando bandeiras da 
freguesia e cartazes com palavras de ordem, protestaram contra 
o encerramento da escola, e não arredaram pé enquanto o presi-
dente da junta, Agostinho Pinto, e Álvaro Pinto, eram recebidos 
pelos responsáveis da DREN. 

À saída da reunião, que durou cerca de uma hora, Agos-
tinho Pinto informou a população presente que não tinha boas 
notícias para dar, que a reunião não tinha dado os resultados 
pretendidos, uma vez que a DREN não tinha sido sensível aos 
argumentos apresentados, mantendo a intenção de encerrar a 
escola, baseada em critérios de redução de custos, mas que a luta 
contra o encerramento da escola primária de Parada irá continuar 
até ao início do ano escolar. 

Em declarações à comunicação social, transmitidas pela 
RTP, SIC, TVI e CMTV, explicou que a escola tem cerca de 70 alu-
nos inscritos para o próximo ano letivo, dispõe de aquecimento 
central, quatro salas de aulas, uma para cada ano letivo do ensino 
básico, biblioteca, um polidesportivo equipado com relva sintéti-
ca, balneários com água quente e um refeitório com capacidade 
para servir 100 refeições em simultâneo, cumprindo todos os 
requisitos necessários para se manter em funcionamento.

Proporciona aos alunos melhores condições do que o 
Centro Escolar de Cete, para onde o governo pretende transferir 
as crianças de Parada de Todeia, onde terão de integrar turmas 
mistas, ente outras desvantagens que a mudança acarreta. O 
autarca afirmou que vai solicitar uma reunião com caráter de 
urgência ao presidente da câmara municipal de Paredes, com 
o objetivo de tentar travar o fecho do estabelecimento escolar, 
e admitiu a possibilidade de interpor uma providência cautelar 
com o mesmo objetivo. Lembrou ainda os investimentos feitos 
recentemente na escola pela câmara municipal e pela junta 
de freguesia para efetuar melhoramentos na estrutura, e que 
tornam incompreensível a decisão do Ministério da Educação 
de a encerrar. 

César Nogueira, membro da Associação de Pais da Escola, 
afirmou que as condições da escola de Cete são piores do que 
as da escola de Parada de Todeia, que os alunos vão ser pre-
judicados com a mudança, que não faz sentido encerrar uma 
escola que cumpre todos os critérios definidos pelo Governo 
para se manter em funcionamento, e, por estes motivos, Parada 
de Todeia tudo irá fazer para que se mantenha aberta a única 
escola da freguesia. 

Um dos argumentos utilizados pelo Ministério da Edu-
cação e Ciência (MEC) para encerrar escolas tem sido o de 
evitar a formação de turmas mistas. No caso de Parada de 
Todeia, com o encerramento perdem-se turmas dedicadas 
a um só ano escolar e obriga-se os alunos a integrar turmas 
mistas no centro escolar de Cete. Afinal, em que ficamos? 
Neste caso, o argumento não colhe. Está na hora de reconhe-
cerem o erro e emendar a mão enquanto é tempo, como faria 
qualquer pessoa de boa-fé e com boa formação. ■
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Candidatura à horta 
social aprovada

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Vespa asiática prolifera

tódico e atualizado, de aplicação multifuncional, no qual 
se procede à caracterização e identificação dos prédios 
existentes em território nacional.

Considera-se prédio a parte delimitada do solo juri-
dicamente autónoma, abrangendo as águas, plantações, 
edifícios e construções de qualquer natureza nela incor-
porados ou assentes com carácter de permanência.

Vola a Portugal em bicicleta

Está descontrolada a proliferação da vespa asiática, 
um pouco por toda a região Norte do país. Há cada 

vez mais casos de ninhos de vespas asiáticas na região e 
a cidade de Rebordosa não é exceção. 

Aos bombeiros tem cabido a tarefa de combater a 
praga, mas perante o crescimento alarmante de ninhos de 
vespa asiática, alguns cidadãos também já começaram a 
assumir essa tarefa.

Alerta-se, contudo, para as medidas de precaução 
necessárias neste tipo de situações, já que esta não é uma 
vespa comum, pelo menos no nosso país. A destruição 
dos ninhos desta espécie é feita através de atos de queima 
sempre feitos em parceria com as entidades responsáveis, 
como a Proteção Civil e os técnicos especializados da 
câmara municipal de Paredes.

A vespa asiática é uma espécie predadora das vespas 
e abelhas nacionais, originária da China, capaz de dizi-
mar completamente um enxame de abelhas em poucos 
dias. Constitui, por isso, uma ameaça aos apiários e à 
produção de mel na região.

De acordo com as informações existentes, cada ninho 
pode albergar até 2000 vespas e 150 fundadoras de novas 
colónias que, no ano seguinte, poderão vir a criar pelo 
menos seis novos ninhos.

Comemoração 26.º aniversário ADR
No passado dia 11 de agosto, a Associação para 

o Desenvolvimento de Rebordosa celebrou o seu 26.º 
aniversário em ambiente de festa. A iniciar o programa 
de comemorações, realizou-se uma missa presidida pelo 
pároco Mário João e pelo pároco Felisberto, no salão Nobre 
da ADR. A boa disposição era geral entre os utentes do Lar, 
Centro de Dia, CAT, Creche, ATL, bem como funcionários 
e alguns familiares. Todos partilharam de um agradável 
convívio e do serão que se seguiu.

Foram muitos os elogios ao presidente e toda a 
direção pelo empenho e dedicação que têm dado desde 
que tomaram posse e pelo trabalho em prol dos outros, 
nomeadamente na criação de infraestruturas e na melho-
ria das instalações da instituição, que estão agora mais 
acolhedoras.

Sede da APUR a inaugurar em breve
A Associação de Pelanca Unidos de Rebordosa foi 

recentemente criada e tem sede na antiga escola de Santa 
Luzia. Esta jovem coletividade festejou o primeiro aniver-
sário com um programa cheio de animação e convívio. A 
APUR proporcionou, nesse mesmo dia, um torneio aberto 
a todos os praticantes desta modalidade que foi introdu-
zida em massa no nosso país pelos ex-emigrantes.

No torneio oficial de Petanca, que se realizou no dia 
7 de agosto, participaram todos os clubes federados da 
Zona Norte. 

 

Esclarecimento sobre o Cadastro Predial
Está em curso na junta de freguesia de Rebordosa a 

informação e o respetivo registo para o Cadastro Predial 
que deve ser feito o mais rápido possível. 

O Cadastro Predial é o registo administrativo, me-

A 76.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta pas-
sou  por Rebordosa, no dia 4 de Agosto. Foi a 5.ª etapa, 
entre Alvarenga e Stº Tirso, que trouxe a caravana de volta 
à cidade de Rebordosa.

Os rebordosenses viram crescer o gosto pelo ciclismo 
já lá vão muitos anos. Ainda não tinha sido elevada a cida-
de e já recebia várias provas de ciclismo, onde chegaram 
a participar algumas equipas de Rebordosa. 

Rebordosa viu crescer grandes ciclistas de renome 
na terra, “O foguete de Rebordosa”, Cândido Barbosa e 
até Virgílio Santos que ainda este ano se classificou na 
8.ª posição da Geral Individual. Destaque ainda para a 
evolução do jovem Pedro Seabra, que todos esperam que 
venha a ser mais uma referência do ciclismo português 
a nível mundial.

RAC iniciou época 2014/15
No passado mês de agosto o Rebordosa Atlético Clu-

be apresentou o plantel que irá participar na Divisão de 
Elite da Associação de Futebol do Porto. Da equipa técnica 
fazem parte Tonanha (treinador), Rui Ribeiro (treinador 
adjunto), o professor Ricardo (preparador físico), Sandra 
(terapeuta), Firmino (massagista), Barbosa (roupeiro), e 
Tomé (roupeiro adjunto). 

Os atletas que integram o plantel da época 2014/2015 
são: Vasco Viana; Tiago (ex-júnior RAC); Rúben Santos (ex-
-Alfenense); David (ex-júnior RAC); Dany (ex-Lousada); 
Edú; Bock; Filipe Carvalho (ex-Felgueiras); Francisco 
Neto (ex-júnior RAC); Quim (ex-Barrosas); Brandão (ex- 
-Barrosas); Roberto; Licínio Costa (ex-júnior RAC); Paulo 
Monteiro (ex-Trofense); Pedro Batista (ex-Freamunde); 
Pedro Pinto; Oliveira (ex-Lousada); Rui Alves; Rui Miguel; 
Rúben Santos; Serginho; Tiago Alves (ex-júnior RAC); 
Tiago; Vieira.

No passado dia 31 de agosto o Rebordosa Atlético 
Clube iniciou os jogos para o campeonato a vencer o Can-
dal por 3-2, em jogo disputado no Complexo Desportivo 
de Azevido.

Esta época o Rebordosa Atlético Clube sofreu uma 
reestruturação diretiva, mas ainda são conhecidos todos 
os nomes que integram os corpos gerentes do clube, para 
além do presidente direção, Joaquim Barbosa, e do respon-
sável pelo departamento de futebol, Francisco Campos. 

Neste início de época e para a Taça Brali Gr.Elite da 
AFPorto, o Rebordosa Atlético Clube já defrontou o Alian-
ça de Gandra, no Complexo de Desportivo de Azevido, 
jogo que o RAC venceu por 2-0, e o  Aliados de Lordelo, 
em Lordelo, que terminou igualmente com resultado 
positivo para o RAC, 2-1.

O jogo a contar para a referida Taça será disputado 
com o Paredes, em casa, no dia 2 do próximo mês de 
novembro. 

Convívio do Grupo Coral da Livração
 No passado dia 3 de agosto o Grupo Coral da Livra-

ção realizou o seu convívio anual, no campo da paróquia, 
concretamente nas futuras instalações do grupo de escu-
teiros, já que o dia começou chuvoso.

Vários elementos do grupo e familiares quiseram 
marcar a presença no convívio, num dia de muita anima-
ção, onde não faltou a boa comida e bebida. 

Os responsáveis pelo grupo Coral da Livração 
agradeceram em especial aos escuteiros, que cederam o 
espaço para a realização da atividade e a presença dos 
padre Mário João e Felisberto que dedicaram um pouco 
do seu tempo para marcar presença no evento por breves 
momentos. 

Deixaram ainda uma palavra de agradecimento aos 
amigos que quiseram também partilhar a alegria deste 
dia, dedicado à  partilha e à bênção de Deus para mais 
um ano de trabalho. ■

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

Já funciona em pleno a horta da Obra de Assistência 
Social da freguesia de Sobrosa, situada na rua das Fon-

tainhas. A instituição está a fazer um investimento nesta 
nova área, como vista a uma redução substancial de custos 
de aquisição de hortícolas nas valências de lar de idosos, 
centro de dia, apoio domiciliário, creche, cantina social e, 
brevemente, lar residencial.

Está já confirmada a aprovação do financiamento 
através de uma candidatura submetida à Fundação EDP, 
no âmbito do programa “EDP Solidária”, que visa apoiar 
projetos que têm como objetivos a atenuação de situações 
sociais prioritárias, promovendo a melhoria da quali-
dade de vida de pessoas socialmente desfavorecidas, a 
integração de comunidades em risco de exclusão social 
e a promoção do empreendedorismo social, através de 
projetos que se revelem sustentáveis.

Paralelamente, este projeto inclui a colaboração 
dos beneficiários das atividades socialmente úteis. A 
produção já está em curso, tendo sido colhidos diversos 
hortícolas.

Recentemente ficou concluída a montagem de uma 
estufa, que assegurará melhores condições, sobretudo no 
período de inverno. Também se prevê a criação de uma 
horta pedagógica, que poderá ser explorada e visitada 
pelos utentes da instituição e pela comunidade escolar.

Vilasobroso visita Sobrosa
As festas da vila de Sobrosa 2014 contaram com a 

presença de um grupo de Vilasobroso, localidade galega 
geminada com Sobrosa. Para além de uma visita à fregue-
sia e à sede do concelho, integraram-se nas festividades, 
em especial na missa solene e na procissão, na qual par-
ticiparam com a sua bandeira.

De igual, um grupo de Sobrosa deslocou-se a Espanha 
para participar nas festas de Santa Luzia, nos dias 30 e 31 
de agosto. Mais recentemente, um numeroso grupo (cerca 
de 60 pessoas) de Vilasobroso deslocou-se a Sobrosa para 
uma visita mais alargada, visita que decorreu no passado 
dia 6 de setembro.

O dia iniciou com a receção nos Paços do Concelho, 
seguindo-se uma visita à Casa da Torre, à cidade de Pare-
des e à vila de Sobrosa, com especial incidência na igreja 
paroquial e museu de Arte Sacra.

A encerrar a visita, integrada na IX mostra de Artesa-
nato de Sobrosa, teve lugar a atuação do grupo de gaitas 
Sonatas Sobroseñas.

II Encontro de Universitários
Está agendado para 20 de setembro mais um encontro 

dos universitários naturais e/ou residentes em Sobrosa. 
Iniciará na Casa da Torre com um peddy-paper, local 
onde terá lugar um jantar/convívio. O grupo participará 
na missa das 21h, seguindo-se a atuação de duas tunas 
na Casa da Torre.

Festa de Nossa Senhora das Dores
A capela da Casa da Torre acolherá a festa em honra 

da sua padroeira, nos dias 20 e 21 de setembro. A noite 
de sábado será preenchida com a atuação de duas tunas 
académicas, enquanto na tarde de domingo será celebrada 
missa pelas 16h, seguindo-se uma procissão ao cruzeiro 
do Padrão. ■
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Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

■fabrico e colocação de resguardo
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■foscagem ■pios casa banho
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Climatização, Lda.
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Armando Moreira (Marco)
texto e fotos

O autor do texto escreve de
acordo com a antiga ortografia

O presente texto é uma 
introdução à entrevista 
que fiz a Henrique Silva, 

na Coop. Árvore, no Porto no dia 
3 de Agosto para o Progresso de 
Paredes aquando da inauguração 
da sua exposição de pintura “A 
Cor e o Tempo” e para o justifi-
car, eu pecador me confesso, não 
conhecia nem tinha conhecimento 
da existência dessa extraordinária 
obra “As Múltiplas Vidas de 
um Homem Só” da autoria de 
Paula Alcântara Carreira, onde 
a autora, licenciada em História, 
nos descreve com enorme mestria 
e excelente qualidade literária, 
tudo quanto havia para dizer 
sobre a vida íntima, artística e 
social de Henrique Silva. Melhor 
seria impossível e penso que até o 
próprio artista ficou a saber mais 
de si depois deste impressionante 
trabalho da sua biógrafa.

Assim, tem razão o Henrique 
quando respondendo à minha 
sétima pergunta sobre as suas ex-
periências profissionais, me remete 
para “As Múltiplas Vidas de um 
Homem Só” editado pela Árvore 
já em 2010.

Sendo eu sócio da Coop. Ár-
vore há já 50 anos, parece estranho 
esta minha ignorância da existência 
de tal obra, mas uma diversidade 
de problemas vários, sociais e fami-
liares e ainda, talvez alguma ten-
dência para a eremitagem, provoca-
ram este afastamento social contra 
a minha própria vontade. Digo eu. 
Tomando assim conhecimento da 
edição de tal obra, logo procurei na 

Entrevista ao pintor Henrique Silva para o “Progresso de Paredes”

Henrique Silva, um homem do acaso! Um ARTISTA
Árvore adquiri-la e logo me foi ofe-
recida por amizade pelo presidente 
eng.º Amândio Seca.

Depois, foi ler e reler quasi de 
um folgo o excelente trabalho e só 
assim, confesso, passar a conhecer 
de facto o pintor Henrique Silva.

Henrique Silva, uma vida 
cheia, uma vida oscilante entre o 
drama e a aventura, uma vontade 
infinita de viver, uma vida de sonho 
e sempre, sempre, o instinto inato 
de se deixar ir ao sabor do vento.

Cerca dos seus vinte anos 
ainda não se tinha descoberto o 
artista, o que leva Paula Carreira a 
comentar a situação assim:

“ (…); se o artista se faz, então 
ainda não
tinha começado a ser construído, 
nem
planeava sê-lo.
Aliás, não planeava nada, “não 
tinha projectos,
deixava ir acontecendo o que 
acontecia”, (…)
“As Múltiplas Vidas de um Ho-
mem Só”

Pág. 13

E então acontecia que, como 
que movido por uma força estra-
nha, se foi aproximando daqueles 
que iam sendo a luz que havia 
de iluminar o caminho do futuro 
artista. Foi assim que chegou à con-
feitaria Primus situada no centro 
da Baixa do Porto e aí foi conhe-
cendo e convivendo com figuras 
do mundo da Arte como Eduardo 
Luís, ao tempo figura maior na 
Academia de Belas-Artes do Porto 
juntamente com António Quadros 
e António Bronze e também por 
aí, António Pedro que militava 
no Teatro Experimental do Porto 
na qualidade de seu líder e ideó-
logo e também pintor, verdadeiro 
mestre do Surrealismo Português. 
E Henrique começa a descobrir o 
caminho que ambicionava. A luz 
que o guiava era a melhor luz que 
por cá havia que o levou a reflectir 
desta maneira radical:

“ (…) acabou!, daqui para a frente 
vou fazer
o que quero: vou ser artista. (...) 
e vai-se
embora para Paris com vinte con-
tos no bolso.”

Pág. 15

Em Paris, Henrique conhece 
e convive com o pintor Júlio Silva; 
seguidamente conhece os artistas 
Christo, René Bértholo e Lourdes 
de Castro, e é seguramente com 
René que chega à máxima intensi-
dade da luz que o orienta; conhecer 
e conviver com o mundialmente 
famoso casal de artistas, a franco-
portuguesa, Maria Helena Vieira da 
Silva e o seu companheiro Arpad 
Szenes.

A luz é de facto intensa. A 
caminhada é firme e garantida. 

que ganha uma bolsa para estudar 
em Paris. O que disse Vieira da 
Silva na sua carta:

“O Henrique Silva tem uma per-
sonalidade
muito rara de verdadeiro artista. 
Grande
trabalhador, parece-me capaz de 
fazer
uma obra original, mas precisa 
de
estudar para poder desenvolver 
todas as

Henrique é convidado por Arpad a 
trabalhar com o casal no seu atelier 
para serviços vários, mas é aí que o 
artista firma a sua convicção desco-
brindo em si próprio o artista que 
de facto era e não sabia. O próprio 
casal seu amigo é o seu estímulo e 
é a partir de uma carta escrita pelo 
punho de Vieira da Silva dirigida à 
Fundação Gulbenkian que Henri-

não teve, o que se pode compreen-
der neste seu desabafo:

“Tecnicamente aprendi muito com 
Arpad Szenes,
mas devo-lhe especialmente
a personalidade artística que 
possuo e
que foi por ele moldada. Com ele
eu nunca tive necessidade de 
pensar
em mais nada que não fosse a 
Arte
a que me queria dedicar total-
mente.
devo a Arpad tudo o que sou.”

Pág. 29

Agora, Henrique Silva exis-
te, o pintor, e sabe que existe e 
esse conhecimento é o seu maior 
dom. Henrique, o artista que nas-
ceu em Paredes (e em Paredes e 
no mesmo hospital onde nasceu 
levou também a nascer um filho 
também Henrique como o pai, 
também Henrique como o avô 
paterno, tratado carinhosamente 
por Kiko e de seu nome completo 
Henrique Richard Zangger da 
Silva). Henrique, o camponês 
das sete partidas do mundo. 
Henrique, um homem do acaso! 
Henrique, um ARTISTA.

“O homem é antes de mais 
nada um projecto que se vive 
subjectivamente (…);nada existe 
anteriormente a este projecto; 
nada há no céu inteligível, e o 
homem será antes de mais o que 
tiver projectado ser.”

Jean Paul Sartre (in “O Exis-
tencialismo é um Humanismo”, 
Ed. Presença,Lisboa,1978, p.217

Citação feita por Delfim Sousa 
no catálogo, quando comissário, na 
grande exposição na Casa-Museu 
Teixeira Lopes, do pintor Henrique 
Silva em 2011.

Progresso de Paredes: Hen-
rique, perguntava-te agora como 
te revês, como criador que és, 
nesta afirmação de Sartre?

Henrique Silva: Também 
se poderia dizer como ele disse 
“eu penso portanto eu sou”, 
mas o homem não deixa de ser 
o reflexo da sua cultura, do seu 
conhecimento, do seu meio am-

Rosto do livro de Paula Alcântara Carreira

suas qualidades naturais.”
Pág. 64

Tudo isto dito e escrito pela 
genial pintora Vieira da Silva, é 
obra. O universo do Henrique cres-
ce, é enorme. É mais que todas as 
palavras. Arpad nutre admiração e 
carinho pelo artista como se fosse o 
pai que Henrique, por infelicidade, 
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Entrevista ao pintor Henrique Silva para o “Progresso de Paredes”

Henrique Silva, um homem do acaso! Um ARTISTA

biente as deduções que daí ele 
tira, são o seu carácter. No criador 
a faculdade dedutiva tem de ser 
o motor da sua criatividade e da 
harmonia (ou não) com o seu 
semelhante.

Escreve ainda Delfim Sousa 
que Henrique Silva reflecte, na 
arte que pinta e esculpe, um na-
tural e peculiar desprendimento 
para com as correntes e amarras 
(…) que impedem e/ou esparti-
lham (…)

P.P.: Estás de acordo, como 
criador, encontrares-te liberto de 
qualquer amarra a uma qualquer 
corrente artística?

H.S.: Ninguém está total-
mente liberto das suas amarras, 
elas são a sua herança e o seu 
calvário que o acompanham ao 
longo da vida e que se tornam os 
seus fantasmas que lhe impedem, 
muitas vezes, de capacidade ob-
jectiva na análise que faz do seu 
próprio comportamento.

P.P.: A tua pintura que há 
muito tempo acompanho, na mi-
nha opinião, ela é a tua própria 
assinatura. Quando assim acon-

tece é o criador que alcança a 
plenitude da sua identidade com 
a sua criatura ou ainda não?

H.S.: A minha pintura é um 
sucedâneo de interrogações sobre 
os valores materiais e espirituais 
com base na minha vivência do 
quotidiano, das pessoas que me 
rodeiam e me são caras, e dos 
objectos que povoam os meus es-
paços com todo o simbolismo que 
representam e com que dialogo.

Como um monólogo, cada 
trabalho é uma frase que se com-
pleta com trabalho seguinte e 
por aí fora.

P.P.: Como defines ou clas-
sificas a tua pintura ou como 
gostarias de a ver definida, 
sendo ela, em minha opinião, de 
grande rigor plástico e simulta-
neamente representativa?

H.S.: Não defino nem classi-
fico a minha pintura, espero que 
os outros o façam e se o fizerem é 
porque a mensagem passou.

P.P.: Henrique Silva é ver-
dade que acreditas em “utopias” 
(…) “voando sobre um ninho de 
humanos” como escreveu ainda 

Marco (Armando Moreira) entrevista Henrique Silva

cado de arte seja em Portugal 
ou nos países do Ocidente. Mas 
há mercado e Arte, são duas 
coisas diferentes. O conceito de 
arte contemporânea está a ser 
posto em causa a nível científico 
sobretudo a partir de meados 
do século passado onde nasce a 
definição de “arte conceptual”. O 
“saber fazer” deu lugar ao “saber 
dizer” e os discursos sobre Arte 
multiplicam-se para justificar a 
ignorância profissional dos ditos 
artistas de vanguarda. O tempo 
de um Fernando Pernes ou de 
um Rui Mário Gonçalves parou 
à espera do fim da decadência 
dessa arte conceptual.

P.P.: Pedia-te ainda, Hen-
rique Silva, que falasses aos 
leitores de “O Progresso de 
Paredes”, das tuas experiências 
e naturalmente emoções, quer 
como director executivo da Co-
operativa Árvore, de 1978 a 1995, 
e que agora comemora 50 anos 
de vida em constante actividade, 
quer como director da Bienal 
de Cerveira, sucedendo ao seu 
dinâmico fundador pintor Jaime 
Isidoro?

H.S.: Não vou relatar as mi-
nhas experiências profissionais 
porque elas estão muito bem 
descritas no livro “As múltiplas 
vidas de um homem só” da au-
toria de Paula Carreira e editado 
pela Árvore.

P.P.: Para terminar a nossa 
entrevista, e sendo tu, como eu 
também sou, natural de Paredes, 
pedia-te que descrevesses o teu 
sentimento pela ligação à terra 
onde pela primeira vez rece-
beste a luz, e que conta contigo, 
indiscutivelmente, como sua 
referência?

H.S.: Paredes não foi muito 
carinhosa comigo. É verdade 
que aí passei a minha infância, 
mas as recordações que tenho 
são muito dolorosas – a guerra, 
a fome, a miséria e a ditadura – 
são as memórias que me ficaram 
desse tempo (anos 30 e 40). Hoje 
só algumas recordações de crian-
ça com outros da minha idade, 
como o parque e o seu ringue de 
patinagem, me ajudam a esquecer 
esses horrores. Ainda a ternura 
das minhas primas foram de certa 
forma um consolo.

Pintura de Henrique Silva, do seu atelier, colhida do catálgo
"A Cor e o Tempo", dos 50 anos da Árvore

de ti, Delfim Sousa?
H.S.: A utopia é a pedra 

angular da própria ima-
ginação e não há vivência 
sem alguma dose de utopia. 
Sonhar ser mil vezes melhor, 
esperar que o mundo seja 
mais humano, acreditar que 
há bondade nas pessoas é, 
e basta ver o horror da his-
tória das civilizações, um 
privilégio que me concedo 
e que espero manter até ao 
meu fim.

P.P.: Como vês ou de-
fines o desenvolvimento 
e envolvimento das artes 
plásticas em Portugal e, si-
multaneamente a crítica de 
arte agora que dois dos seus 
mais destacados e influentes 
representantes, Fernando 
Pernes e Rui Mário Gonçal-
ves, partiram para o Oriente 
Eterno?

H.S.: Hoje o papel do 
crítico foi substituído pelo 
papel do “Curador”, aquele 
que ”faz” um artista. Hoje 
quem não tiver um “Cura-
dor” não tem relevo no mer-
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Depois de um mês de ausência, porque 
os profissionais que editam este jor-
nal também têm direito a férias, eis-

me de volta à minha coluna, onde continuarei 
a maçar os meus leitores com a minha visão 
sobre os factos e minudências da vida política 
e social cá do burgo ou do país.

Seja a nível nacional, local ou regional, 
todos os anos há assuntos que se repetem. A 
época dos incêndios florestais, a colocação 
dos professores e a Agrival, por exemplo, 
rivalizam em regularidade com a abertura 
da caça aos patos, às rolas ou aos incautos, 
esta última mais espaçada, porque só ocorre 
em ano de eleições.

Os incêndios florestais mobilizam os 
bombeiros, a proteção civil, as câmaras mu-
nicipais, forças de segurança, meios aéreos, 
terrestes, ficando apenas de fora os meios 
navais, porque petroleiro felizmente que não 
tem ardido nenhum. Este ano registou-se 
a menor área ardida dos últimos anos. Os 
planos estratégicos de combate elaborados 
pareceram eficazes. É verdade que o que 
ardeu nos últimos anos não tinha nada para 
arder este ano e que o São Pedro deu uma 
boa ajuda, para desespero dos veraneantes 
e dos jornalistas. Enquanto aqueles trocaram 
os calções de praia pela camisola e guarda-
-chuva, estes últimos desesperaram para 
compor os telejornais. Setembro ainda possa 
trazer algumas surpresas. No entanto há que 
enaltecer a ação dos bombeiros, que apesar 
do menor número de ocorrências, estiveram 
sempre de prevenção.

Quanto à colocação de professores, nada 
de novo. Todos os anos temos os milhares 
que não são colocados a deslocarem-se aos 
centros de emprego da sua área de residência, 
estes ficarem entupidos e sem capacidade de 
resposta e o incontornável Mário Nogueira 
a debitar o habitual discurso sobre o estado 
da educação. E o Ministério da Educação, 
também com a resposta habitual, num diá-
logo nem sempre muito dignificante para os 
intervenientes. E, habitualmente, lá começa 
o ano letivo, na generalidade dos casos com 
toda a normalidade, ou se preferirem com 
toda a tranquilidade, como não poderia 
deixar de ser, demonstrando que a máquina 

funciona e que escola pública continua a 
responder às necessidades existentes. Dentro 
do possível, claro, porque milagres é noutro 
departamento.

Na nossa região não poderia deixar 
de destacar a Agrival, denominada Feira 
Agrícola do Vale do Sousa, que na sua 35.ª 
edição contou com um número apreciável 
de visitantes. De destacar o elevado nú-
mero de políticos, locais e nacionais, que 
visitaram o certame, nestes se incluindo 
o Primeiro-Ministro e o líder do principal 
partido da oposição. Ninguém se esquece 
que há eleições à vista, curta no caso do PS, 
agora em setembro, e um pouco mais longa, 
legislativas, já do próximo ano. O resultado 
está para todos pouco seguro, e todos entre 
as provas sólidas e líquidas, procuraram 
vender o seu “peixe”, mesmo fora da zona 
dos restaurantes…

E para terminar esta “rentrée” não posso 
deixar de lamentar o facto de a câmara munici-
pal de Paredes ter sido notificada pela Direção 
Geral das Autarquias Locais, de que será alvo 
de retenção imediata de 10% das verbas men-
sais que lhe são transferidas do Orçamento 
Geral do Estado, até ao valor de um milhão 
e trezentos mil euros, valor este que será 
entregue diretamente aos fornecedores para 
pagar as faturas que se encontram vencidas e 
que o município deveria de ter pago. O exe-
cutivo não cumpriu o que se obrigou quando 
assinou o PAEL - Plano de Apoio à Economia 
Local, que concedeu um empréstimo superior 
a dezoito milhões de euros. Agora passa pela 
vergonha da reprimenda e da desconfiança, 
ao ver a DGAL querer substituir-se à câmara 
a pagar o que deve.

É de justiça referir que a câmara de 
Paredes não concorda com este despacho 
e vai meter nos Tribunais uma ação contra 
o Estado, isto se o “Citius” estiver a fun-
cionar, digo eu que não percebo nada desta 
trapalhada.

Para terminar, votos de que todos os 
leitores tenham usufruído de umas boas 
férias, maiores ou menores. E que os níveis 
anímicos e físicos tenham sido recuperados, 
pois bem será necessário para continuarmos 
a sobreviver.

“Alto mar e não de 
vento, não promete 

seguro o tempo”

“O executivo não cumpriu o que se obrigou 
quando assinou o PAEL - Plano de Apoio à 
Economia Local, que concedeu um emprés-
timo superior a dezoito milhões de euros. 
Agora passa pela vergonha da reprimenda 
e da desconfiança, ao ver a DGAL querer 
substituir-se à câmara a pagar o que deve”

Apesar de a maior parte das pessoas 
estar em período de férias, fomos no-
vamente atormentados por ameaças 

de aumento de impostos, que podem vir (ou 
não) a ser efetivados.

Para quem teve oportunidade de ver 
o antigo líder do PSD Marques Mendes no 
seu brilhante comentário semanal, ficou com 
uma noção clara dos diversos aumentos de 
impostos que todos nós sofremos nos últimos 
anos, nomeadamente 25 agravamentos de 
IRS e 12 agravamentos de IRC, só para citar 
os principais.

Marques Mendes elencou os vários 
agravamentos de impostos entre 2011 e 2014, 
defendendo que provam o aumento colossal 
dos últimos anos, acrescentando ainda que o 
aumento de despesa refletido no Orçamento 
Retificativo é o contrário do que o Governo 
andou a dizer este tempo todo e que seria um 
erro colossal outro agravamento fiscal.

Marques Mendes tem razão. Não se 
pode continuar a aumentar os impostos. Mas 
pior do que o fazer, é ouvir o que a oposição, 
nomeadamente o PS, afirma irresponsavel-
mente, ou seja, que não só não aumentarão 
os impostos, como voltará tudo a ser como 
antes.

 Este discurso, para além de trapaceiro 
é de uma grande irresponsabilidade, pois já 
todos vimos que esse não é o caminho e que 
se o PS o seguir irá de certeza voltar a afundar 
o país como já o fez.

Outro assunto muito falado esta semana 
foi o facto de haver câmaras que nem para 
pagar os ordenados têm dinheiro. É uma si-
tuação grave e que pode trazer repercussões 
no futuro. Para fazer face a esta situação, no 
mínimo desagradável, foi criado um Fundo 

de Apoio Municipal que vai ter 650 milhões 
de euros para apoiar autarquias endivida-
das, mas que só deverá entrar em vigor em 
2015. Segundo se sabe, já quatro autarquias 
pediram apoio, mas a Associação Nacional 
de Municípios acha que ainda serão mais. 
Onde é que isto irá parar?

Infelizmente parece que não chegou 
a limitação de mandatos, nem o facto de 
a maioria das câmaras muito endividadas 
terem mudado de presidente, porque as 
pessoas saem, mas os problemas ficam. 

É uma realidade perversa, que cada 
vez mais mina as nossas autarquias e, em 
última instância, as finanças do nosso país. 
Tem de haver responsabilização dos agentes 
políticos. Já chega de impunidade e de gastar 
fortunas sem justificar. 

Quem exerce um cargo público e, por 
inerência, gere dinheiro que é de todos nós, 
deve ser responsabilizado quando há indícios 
de gestão danosa porque, enquanto assim 
não for, criando fundos e mais fundos de 
apoio só agrava a situação, porque em vez 
de se penalizar quem faz asneira, apoia-se e 
cobre-se os seus erros com mais uns milhões. 
É também por isso que o país está como 
está, e enquanto não houver quem tenha a 
coragem de chamar as coisas pelos nomes 
e responsabilizar quem delapida o que é de 
todos nós não chegaremos a lado nenhum.

E já agora, só por curiosidade. Apesar 
de tanto desastre financeiro e outras coisas 
piores, o leitor conhece algum autarca preso 
por má gestão, gestão danosa ou corrupção? 
Enfim… nestes últimos dias até apareceram 
algumas condenações, curiosamente elemen-
tos ligados ao PS… pois, afinal, porque falam 
tanto dos outros.

Impostos e
mais impostos

E de quem é a culpa?...
Se calhar é nossa

“Quem exerce um cargo público e por ine-
rência gere dinheiro que é de todos nós, deve 
ser responsabilizado quando há indícios de 
gestão danosa…”
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O “superior interesse das crianças” é 
hoje em dia a palavra “mágica” com 
que os nossos governantes enchem 

a boca para justificar aquilo que não é nem 
do interesse das crianças, nem dos pais, nem 
do país, mas apenas e só a fórmula rápida de 
cortar despesas, sem se preocuparem se estas 
são as ditas “gorduras do Estado”, ou não.

Ninguém duvida que os grandes cen-
tros, cidades, oferecem ao cidadão melhores 
condições de vida e mais oportunidades a 
todos os níveis (educação, profissão, lazer, 
etc). No entanto, é fundamental realizar 
um planeamento que garanta um desen-
volvimento o mais homogéneo possível a 
todas as freguesias. Ou seja, a qualidade de 
vida das pessoas que vivem num mesmo 
concelho deve ser o mais parecido possível, 
independentemente de vivermos no centro 
do concelho, ou na mais rural e remota das 
freguesias, só assim esse concelho é susten-
tável a médio prazo. 

É necessário que as aldeias e freguesias 
se mantenham atrativas para não perderem 
o motor do seu desenvolvimento, ou seja, a 
sua população.

Isto não significa, obviamente, que a 
escola só por si garanta a fixação das pessoas 
nas freguesias. Mas, a escola era até agora 
o mínimo que se podia oferecer a quem aí 
vivia. Sendo certo que as contrapartidas a 
pagar às populações que gostam de viver nas 
freguesias que não são centrais nem possuem 
os títulos de vilas ou cidades, não se pode 
resumir à escola.

A carta educativa de Paredes não se pre-
ocupou com as populações, como é possível 
num concelho que queria vender a imagem 
de dinâmico, de urbano, fechar escolas em 
10 freguesias. Tal situação só se verificou em 
concelhos do interior do país, concelhos que 
infelizmente perdem gente todos os dias, 
mas por cá não.

Aliás neste processo é caricato analisar 
os estudos…a carta educativa prevê uma 
diminuição do número de alunos…o PDM 
aprovado recentemente prevê um aumen-

O suposto
superior

interesse…

to da população residente no concelho de 
Paredes? 

Este ano a vítima é a população de 
Parada de Todeia, a câmara municipal de 
Paredes, em articulação com o Governo, vai 
levar por diante o que ficou aprovado na 
carta educativa, e como tal a escola de Parada 
vai encerrar.

Celso Ferreira sempre prometeu que a 
mesma não encerraria, mas a verdade é que 
não alterou nada para que tal se concreti-
zasse, a carta educativa continuou a prever 
o fecho da escola de Parada, curiosamente 
Celso Ferreira disse na última assembleia 
que por ele não encerrava, mas na verdade, 
dias antes era aprovado na autarquia um 
caderno de encargos para a construção 
dos cobertos nos novos centros escolares, 
e nesse pacote de obras estava a colocação 
da placa identificativa no exterior do novo 
centro escolar de Cete, e lá aparecia a de-
nominação centro escolar de Cete e Parada 
de Todeia….

É hoje praticamente unânime, a opinião 
de que o encerramento das escolas do ensino 
básico constitui um verdadeiro assassinato 
da vida nas comunidades mais pequenas.

O fecho da escola de Parada de Todeia 
é, então, absolutamente incompreensível por-
que condena à morte, a prazo, uma das mais 
importantes freguesias do concelho.

 Face ao exposto, gostaria de saber:
         1. Quais os esforços e iniciativas 

que a câmara desenvolveu, para levar o 
Governo a reconsiderar o fecho da escola ?

         2. Quais as iniciativas que a câma-
ra tenciona desenvolver nas freguesias do 
concelho, que viram as suas escolas encer-
radas, de forma a permitir que as mesmas 
continuem atrativas e não venham a perder 
habitantes?

Como se pode falar do superior inte-
resse das crianças, se tudo se faz para que as 
mesmas cresçam em freguesias e num país 
sem futuro.

"É hoje praticamente unânime, a opinião de 
que o encerramento das escolas do ensino 
básico constitui um verdadeiro assassinato 
da vida nas comunidades mais pequenas.

Já em final de junho de 2014 a decisão 
do encerramento da escola EB1 da Laje 
foi considerada irresponsável em plena 

sessão da Assembleia Municipal de Paredes. 
A acusação dirigia-se principalmente ao Go-
verno e à DREN, entidades que na primeira 
linha persistiam em tão injustificada deci-
são, contrária a compromissos anteriores. A 
situação evoluiu num quadro de autismo e 
teimosia, acrescida de ausência de respeito 
por regras democráticas básicas. 

É extenso o dossiê relativo à escola, 
com troca de correspondência, comunicados 
públicos, artigos de imprensa. Culminou o 
processo com uma deslocação e concentra-
ção de populares e seus autarcas junto das 
instalações da DREN.  

O fecho da escola primária de Parada 
de Todeia constituiria um duro revés para a 
população, para os seus alunos e para quem 
coerentemente se bate contra políticas de 
austeridade e de diminuição dos recursos 
humanos na área da educação e da sonegação 
da relação de proximidade entre as comuni-
dades e os serviços públicos que as servem.

Mas quem luta, nem sempre vence. 
Claro que há os que não enxergam 

mais do que a possibilidade de agradar 
aos poderes instituídos, alinhados sempre 
com a estratégia que conduz á elitização e 
privatização do ensino. E, portanto, estão 
sempre disponíveis a dizer SIM quando os 
reais interesses dos seus vizinhos os deviam 
mobilizar a dizer NÃO. 

Refere um deles (ainda por cima natural 
de Parada de Todeia) que “os vários km de 
distância” entre a escola atual e a de Cete 

são “apenas dois”. Confortável e “precisa” 
opinião: são “apenas dois km”. 

Claro que esses dois km separam as 
escolas, não separam a habitação dos alunos 
da escola que frequentam agora e da que lhes 
impõem no futuro. Claro que esses dois km 
podem ser percorridos de automóvel parti-
cular, de transporte público ou a pé, ao sol ou 
à chuva, por caminhos rurais ou na Estrada 
Nacional, sozinhos ou acompanhados por 
avós debilitados ou por irmãos pouco mais 
velhos, em deslocações 1,2,3 ou 4 vezes por 
dia. São “apenas dois km”. Mas diferentes.

Imaginemos para ilustrar que um dia 
destes a CP eliminava o apeadeiro de Parada 
de Todeia, colocando como estação de acesso 
Cete ou Sobreira. Eram talvez “apenas dois 
km” a mais. Apareceria logo alguém (ou o 
mesmo!) que alegaria para “acalmar” que 
as melhores “condições reais” das estações 
citadas justificariam a mudança… 

São “apenas dois km”. São “apenas” 
setenta alunos. São “apenas apreensões 
educativas”. São sábios de pacotilha os que 
vêm nas grandes concentrações escolares 
potencialialidades educativas. 

“Algumas” (muitas) pessoas de Parada 
de Todeia têm o péssimo hábito de não querer 
transportar outros, mais “inteligentes” às 
suas costas, independentemente do “olhar”, 
verdadeiro ou não, que se disfrute lá de cima. 
Sejam dois km ou dez centímetros. 

E igualmente esta teimosa rotina de 
pensar pela sua própria cabeça, não vendo 
na desgraça do vizinho razão de seu próprio 
contentamento.

Percebem? 

Não são
apenas dois km

"O fecho da escola primária de Parada de 
Todeia constituiria um duro revés para a 
população, para os seus alunos e para quem 
coerentemente se bate contra políticas de 
austeridade e de diminuição dos recursos 
humanos na área da educação e da sone-
gação da relação de proximidade entre as 
comunidades e os serviços públicos que as 
servem."
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Após um jogo cumprido 
na época 2014/2015 no 
União de Paredes, Ca-
lica abandonou o cargo 
de treinador na equipa 
unionista para treinar 
o Espinho, equipa do 
campeonato nacional de 
seniores.

Saiu após um jogo cumprido no U. de Paredes para treinar o S.C. Espinho

Calica abandona o União de Paredes

Professor Gil Afonso é o novo treinador

Entretanto e após a saída de Calica, o União de Paredes apostou 
numa figura da casa para treinar a equipa principal esta época, 

professor Gil Afonso, preparador físico e treinador adjunto da equipa 
sénior nas últimas três épocas. 

“Conhece bem a casa e o clube e é a pessoa indicada e com o 
perfil adequado para dar continuidade aos compromissos assumi-
dos com os unionistas”, sublinha o presidente do U. de Paredes que 
acredita que apesar de um arranque de época atribulado o clube vai 
fazer uma boa época. 

Gil Afonso reside em Paredes há cerca de 20 anos. Tem 39 anos 
de idade e experiência no futebol, nomeadamente como treinador da 
equipa de juvenis do U. de Paredes (época 2009/2010), dos juniores 
(época 2010/2011) e treinador adjunto da equipa sénior nas últimas 
três épocas.

João Delgado, piloto pare-
dense de apenas 13 anos 
que ocupa  atualmente o 1.º 

lugar do campeonato nacional de 
Quadcross, foi disputar o mun-
dial de Quads em Pont-de-Vaux, 
em França.

Na 12.ª edição do Pont-de-
-Vaux foi realizada pela 1.ª vez 
na história da prova uma classe 
para pilotos mais jovens a fim de 
promover a modalidade.

Nesta nova classe cha-
mada ‘PDV Kids’  estavam 

João Delgado conquista duas
medalhas no mundial de Qadcross

inscritos 30 participantes, entre 
eles o português João Delgado, 
que depois de uma intensa pre-
paração conseguiu um honroso 
5.º lugar na classificação geral, 
ainda assim um lugar com sabor 
amargo já que o piloto paredense 
tinha já conseguido um 4.º lugar 
nos treinos cronometrados e já 
tinha vencido a 1.ª manga.

Depois de não ter conseguido 
completar a 2.ª manga devido a 
problemas elétricos no Honda 
250, mesmo assim não perdeu 

Helena Nunes|texto/foto

Manuel Cardoso garante 
que não foi o U. de Pare-
des a bater com a porta. 

Em declarações ao jornal “O Pro-
gresso de Paredes” o presidente 
do União Sport Clube de Paredes 
garantiu que soube do convite feito 
pelo S. C. de Espinho a Calica após 
o primeiro jogo do U. Paredes para 
o campeonato. Manuel Cardoso 
acusa Calica de “esquecer as pes-
soas e a instituição” pela ambição 
de treinar uma equipa de um cam-
peonato superior. 

“Foi ele que bateu com a porta 
e esquecer as pessoas e a instituição 
que o apoiou ao longo destes qua-
tro anos”, lembrando os anos que o 
treinador esteve ligado à estrutura do 
clube. “Fui eu que o convidei para 
treinar os juniores, depois de ele ter 
decidido deixar de jogar de futebol. 
Por mais que o convite para treinar 
uma equipa do campeonato nacio-
nal de seniores fosse interessante 
ele tinha um compromisso com o U. 
de Paredes e não o honrou”, acusa 
Manuel Cardoso. 

“Não tenho nada contra a 

ambição, mas tinha de respeitar os 
compromissos assumidos porque 
isto não é o futebol amador”, iro-
niza o presidente do U. de Paredes. 
“Já tínhamos planeado a época, só 
tinha que cumprir o contrato e no 
final da época se quisesse saía”, 

acrescenta. 
Apesar da rutura entre Calica 

e o U. de Paredes o presidente dos 
unionistas não esconde que esta 
época voltou a apostar no treinador 
paredense devido ao trabalho satis-
fatório que tinha vindo a desenvol-

ver nas últimas duas épocas. “Dei 
preferência ao Calica por estar 
satisfeito com o trabalho dele e por 
ser um homem da casa e da terra. 
Tínhamos outros três treinadores 
disponíveis, mas apoiamos o Ca-
lica”, lamenta o presidente, princi-
palmente nesta fase de arranque do 
campeonato. 

Apesar de toda a situação, 
Manuel Cardoso garante que não 
ficam ressentimentos, e que a 
direção do U. de Paredes espera 
que Calica tenha muito sucesso na 
carreira de treinador.   

Calica e o U. de Paredes não 
terão chegado a acordo, levando 
o treinador a sair num clima de 
tensão. Após uma saída menos 
simpática do clube onde deu os 
primeiros passos como treinador, 
Calica não quis comentar o assunto. 
O agora treinador do S. C. Espinho 
entende que “o momento não é 
oportuno par falar sobre esse as-
sunto”, preferindo não comentar a 

rutura com o U. de Paredes. 
A abraçar um novo desafio 

na sua carreira de treinador, Calica 
chega ao campeonato nacional de 
seniores depois de, em julho pas-
sado, a poucos dias de começar o 
campeonato nacional d’elite pro 
nacional, ter garantido ao nosso 
jornal que tinha recebido convites 
para treinar outros clubes, mas 
que não eram “mais ambiciosos” 
que o do U. de Paredes e, por isso, 
“não ia abandonar as pessoas” que 
apostaram nele. 

  Na altura Calica dava como 
certa a sua continuidade no U. de 
Paredes e o interesse do próprio 
clube em que continuasse. Reco-
nhecia a sua curta carreira como 
treinador, mas também o “valor” 
das suas “competências” e a ambi-
ção de treinar equipas de escalões 
superiores, realçando o papel im-
portante que o União de Paredes 
teve para o seu crescimento como 
jogador e treinador.

o ânimo e arrancou para a 3.ª 
manga em força, não dando hi-
póteses aos restantes pilotos. A 
determinação de João Delgado 
valeu nova vitória, desta vez na 
4.ª manga.

O jovem que é uma das princi-
pais promessas do qadcross nacio-
nal fez assim história, tornando-se 
no primeiro piloto português a 
ganhar duas mangas nesta pro-
va, conquistando assim a melhor 
classificação lusa de sempre nesta 
mítica prova.
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DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite - 2.ª Jornada 

U. PAREDES 0 - VALONGUENSE 0

O U. Paredes conquistou o primeiro ponto da época, após empate 
a zeros com o Valonguense. Fica por assinalar um penalti a favor 

do U. Paredes, após mão de Pedro Gomes dentro da área do Valon-
guense, aos 90 m’.
O U. Paredes encontra-se na décima quarta posição, com apenas um 
ponto. Na próxima jornada desloca-se ao terreno do Rebordosa. 

ALIANçA DE GANDRA 1 – PERAFITA 0

Segunda vitória consecutiva do A. de Gandra no campeonato, frente 
ao Perafita. Num jogo onde o A. de Gandra foi superior valeu o 

golo de André, aos 85 m’, para a conquista dos três pontos. O Perafita 
jogou com 10 desde os 55 m’, não conseguindo resistir à investida do 
A. de Gandra. 
O A. de Gandra ocupa a 2.ª posição da tabela, com seis pontos e na 
próxima jornada recebe o S. Rio Tinto. 

ALIADOS 2 – S. MARTINHO 3

Segunda derrota do Aliados de Lordelo no campeonato. Ao intervalo 
a equipa perdia por 0-2. O Aliados reduziu a desvantagem no mar-

cador aos 65 m’, por Ricardinho, mas o S. Martinho voltou a marcar aos 
76 m’. Valeu o golo de Jonas, já nos 10 minutos finais da partida para 
uma derrota menos pesada. 
O Aliados de Lordelo ocupa a 17.ª posição, com zero pontos. Na próxima 
jornada vai defrontar o UD Valonguense.  

VILA MEã 0 – REBORDOSA 0

O Rebordosa empatou a zero com o Vila Meã, após uma vitória 
na primeira jornada do campeonato. O RAC saiu novamente à 

conquista dos três pontos, mas não conseguiu derrubar a defesa do 
Vila Meã. 
Com este resultado o RAC ocupa a 7.ª posição da tabela, com quatro 
pontos. Na próxima jornada recebe o U. Paredes. 

A equipa feminina de 
futebol de 11 do União 
de Paredes compete pelo 
segundo ano na 2.ª di-
visão do campeonato de 
promoção. 
O departamento é diri-
gido por Luís Rocha que 
está ligado ao futebol 
feminino há seis anos. O 
dirigente assume as difi-
culdades devido à falta 
de apoios, mas acredita 
que a equipa tem con-
dições para chegar à 1.ª 
divisão nacional. 

Luís Rocha garante que equipa feminina do U. Paredes vai lutar pela subida

“Estamos em força para lutar
pela subida de divisão”

Helena Nunes|texto/foto

Como surge a ideia de criar 
esta equipa?

A ideia já existia há 
muito, mas só na época passada é 
que o U. Paredes mostrou abertura 
para apoiar este projecto, sem insta-
lações para seguir com isto. 

Na última época a direção 
mostrou interesse em acolher o pro-
jeto, foi formado um departamento 
de futebol feminino e começamos 
a competir. Esta época, já estamos 
em força para lutar pela subida de 
divisão. 

Como tem corrido?
Tem corrido muito bem. O 

União de Paredes tem tradição no 
futebol feminino, melhor no futsal. 
Fomos buscar inclusive algumas 
dessas jogadoras para constituir 
esta equipa que, no fundo, é im-
portante para corrigir um vazio 
que existe em Paredes no que toca 
ao desporto feminino. 

Ainda não temos os apoios 
que gostaríamos e, por isso, as con-
dições ainda não são as melhores. 

Neste momento os apoios são 
escassos?

São muito poucos. E é isso 
que nos falta essencialmente. O 
U. Paredes só nos fornece as ins-
talações, o resto é tudo por nossa 
conta e as exigências são cada vez 
maiores. Este ano queremos subir 
à primeira divisão nacional, mas 
também precisamos de apoios para 
lá chegar.

“Ainda não
temos os apoios
que gostaríamos”

Só para ter a noção há atletas 
do Villestro, uma equipa profis-
sional espanhola que defrontamos 
no nosso jogo de apresentação, 
a ganhar três mil euros por mês 
enquanto as nossas não ganham 
nenhum.  

Para além disso, faltam-nos pes-
soas para ajudar na organização. Para 
além de mim só temos dois diretores 
que ajudam no dia dos jogos.  

O balanço desta primeira 
época é positivo?

Nós consideramos que o ano 
passado foi o ano zero. Ficamos 
acima do meio da tabela e batemo-
-nos com as principais equipas que 
disputaram a subida. Por isso, o 
balanço é muito positivo. 

Acreditam que há espaço 
para impulsionar a imagem do 
futebol feminino no concelho e 
na região?

Acredito que sim. Ainda no 
dia 30 tivemos no nosso jogo de 
apresentação a bancada cheia. Isso 
deixou-me satisfeito. É sinal de 
que estamos a dar passos para que 
o futebol feminino cresça e atraia 
mais pessoas. 

Este ano o departamento já 
vai ter formação, já temos 10 atle-
tas inscritas, mas devido à falta de 
apoios as meninas da formação 
ainda não vão competir num cam-
peonato. Vamos organizar jogos 
particulares.

O objectivo principal esta 
época é conquistar a subida? 

Não será fácil até porque 
temos outros adversários muito 
fortes, cuja estrutura já existe há 
muito mais tempo e com muitos 
mais apoios. 

Para quem já esteve directa-
mente ligado ao futebol masculino 
sentiu muitas diferenças?

O futebol feminino de 11 ape-
sar de ser um futebol de promoção 
é muito diferente do masculino. 
Os rapazes começam desde cedo 
a entusiasmar-se e muitos acabam 
por descurar a escola porque só 
querem saber da bola. Com as 
meninas isso não acontece. Basta 
ver pelas atletas da nossa equipa. 
Temos duas já licenciadas e oito 
ainda na faculdade. 

A principal diferença é que os 
rapazes logo desde os escalões da 
formação sonham em ser jogadores 
de futebol. As meninas querem 
divertir-se e as coisas acabam por 
sair muito melhor.

“Há atletas
de qualidade no
futebol feminino”

Tecnicamente acredita que 
o grupo tem capacidades para 
garantir a subida?

Acredito que sim. Temos um 
grupo estável e dedicado. Vamos 
fazer de tudo para lutar por esse 
objetivo. Não é fácil, mas acredito 
que é possível. Com as alterações 
que fizemos vamos com certeza 
fazer uma época superior. 

Renovaram a equipa técnica 
e reforçaram o plantel…

Apostamos na contratação de 
algumas atletas de outros clubes para 
aumentar a coesão do grupo. Em rela-
ção à equipa técnica houve algumas 
alterações. Temos um novo treinador, 
para além de um preparador físico e 
um nutricionista. 

Quantas atletas integram o 
departamento de futebol femi-
nino? 

Ao todo temos 25 atletas. 
Mas ainda estamos em captações 
para a formação. Queremos dar 
oportunidade às meninas de pra-
ticar futebol, mesmo aquelas que 
nunca jogaram ou que só querem 
experimentar. Temos um treinador 
só para a formação que acompanha 
estas atletas e avalia as suas capa-
cidades. 

Quais são as perspetivas para 
esta época?

Sinceramente acho que os 
resultados desportivos são im-
portantes, mas acaba por ser mais 
importante o resultado deste pro-
jecto em termos sociais. Saber 
formar estas jovens e ajudá-las a 
divertirem-se, porque no fundo é 

isso que interessa. 

Acha que este projeto é im-
portante para mostrar que o fute-
bol não é só para os homens?

Acho que cada vez mais o 
futebol feminino tem vindo a 
mostrar que tem qualidade. Ainda 
que demore tempo, temos conse-
guido ajudar a pôr de lado aquele 
preconceito de que as meninas não 
sabem jogar futebol. E mostrar que 
há atletas de qualidade no futebol 
feminino. O União de Paredes 
tem inclusive três atletas que já 
foram convocadas para a seleção 
nacional. 

Se acompanharem os nossos 
jogos vão perceber que há espaço 
para as mulheres jogarem. Tenho 
atletas excelentes que podem 
ter lugar em qualquer equipa de 
homens. 
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Paredenses na Grande Guerra
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Freguesia
de Baltar (III)

Aureliano Nazaré dos Santos Pesse-
gueiro. Nasceu no lugar da Feira, 
Baltar, a 10 de Julho de 1890. Era filho 

de Joaquim da Cunha Leal Pessegueiro, ne-
gociante de profissão, natural de Baltar, e de 
Constantina de Jesus dos Santos Pessegueiro, 
directora de sua casa, natural da freguesia de 
Lomba, concelho de Gondomar. Na altura 
da incorporação no Corpo Expedicionário 
Português, Aureliano era casado com Maria 
Oliveira Leite Santos Pessegueiro, e residia na 
Rua da Boavista, cidade do Porto. Ostentava 
a placa de identificação n.º 2791 e detinha o 
posto de Tenente Médico Miliciano. Embar-

Aureliano Pessegueiro pertenceria a este 
último grupo. Entre as funções associadas 
aos médicos, e para além das inerentes a 
todo o pessoal clínico, encontravam-se ainda: 
a verificação da qualidade dos géneros ali-
mentares e das condições higiénicas em que 
as refeições eram confeccionadas; a respon-
sabilidade pela água potável consumida na 
unidade; inteirar-se das condições de higiene 
dos dormitórios; e, por fim, averiguar a insta-
lação e funcionamento das instalações sanitá-
rias nos acantonamentos. O pessoal médico 
intercedia também frequentes vezes junto 
dos comandos, fazendo eco das solicitações 
dos militares do terreno, desempenhando 
um papel de relevo no atenuar das duríssi-
mas condições de vida das trincheiras. Em 
situações de escassez de recursos, e a bordo 
de ambulâncias de campanha, recompunham 

cou em Lisboa rumo a França no dia 23 de 
Abril de 1918. Apresenta-se em zona de guer-
ra a 3 de Maio, fazendo-se depois presente no 
1.º Grupo de Batarias de Artilharia no dia 5. A 
21 de Junho é colocado no Batalhão de Infan-
taria 9 e, três dias depois, na 2.ª Companhia 
de Sapadores Mineiros. Na organização dos 
serviços de saúde do CEP, havia médicos que 
prestavam serviço nos vários hospitais da 1.ª 
linha e da retaguarda, e ainda os que eram 
incorporados directamente nos batalhões. 
Pelas informações constantes da sua ficha 
individual, depreende-se que o baltarense 

psíquica e fisicamente os efectivos que bai-
xavam àquelas unidades, atenuando tanto 
quanto possível os efeitos de ferimentos, de 
desgaste, depressão ou cansaço (Afonso, A. 
e Gomes, C. M., 2003). João Pina de Morais, 
citado por Isabel Pestana Marques no livro 
«Das Trincheiras com Saudade» (p. 185), 
refere: «Muitos [médicos] viveram como 
a infantaria, na lama e no fogo, outros 
aguardando feridos dia e noite, nos risíveis 
abrigos dos postos de socorros que aliás 
eram bombardeados como qualquer posi-
ção, e os outros esperando nos hospitais a 

onda de estropiados, dos tuberculizados e 
dos desmoralizados.» Não restam, por isso, 
dúvidas quanto ao papel fundamental – e, tal 
como o dos soldados, igualmente perigoso e 
desgastante – que os médicos desempenha-
ram no extenuante contexto das trincheiras 
da Flandres. No dia 1 de Abril de 1919, Aure-
liano Pessegueiro embarca no navio Gil Eanes 
rumo a Portugal, terminando a sua passagem 
pela Grande Guerra. Faleceu com 65 anos de 
idade, no dia 11 de Agosto de 1955.

 José de Oliveira Santos. Nasceu 
no lugar da Feira, Baltar, a 21 de Agosto de 
1889. Era filho de José de Oliveira Santos, 
natural de Abragão, Penafiel, e de Felici-
dade Ferreira dos Santos, natural de Baltar, 
ambos vendeiros de profissão. Na altura do 
destacamento para o CEP, residia na Rua da 
Batalha, cidade do Porto. Ostentava a placa 
identificativa n.º 2086 e detinha o posto de 
alferes graduado. Embarcou em Lisboa no 
dia 20 de Janeiro de 1917. Pertencia ao Serviço 
Postal de Campanha (SPC), que operava na 
base do desembarque, dos depósitos e de 
evacuação do CEP. Os responsáveis pela 
correspondência em zona de guerra eram 
sobretudo funcionários dos CTT - Correios 
Telégrafos e Telefones de Portugal, mobili-
zados para França na qualidade de oficiais 
graduados. O S. P. C. português foi criado 
em articulação com o serviço postal britânico, 
então já existente, complementando-o em 
vários serviços. A sua central situava-se em 
Boulogne-sur-Mer, localidade a partir da qual 
eram estabelecidas as comunicações entre 
Portugal e a frente do conflito. A título de 
curiosidade refira-se que, em média, a cor-
respondência demorava cinco dias a chegar 
às mãos dos destinatários, e não chegava 
sem passar pelo crivo do aparelho censório 
formalmente instituído no CEP (Afonso, A. 
e Gomes, C. M., 2003). Quando, em Outubro 
de 1918, José Santos se encontra em Portugal 
no gozo de uma licença de campanha de 30 
dias, é-lhe passada certidão de incapacidade 
para todo o serviço. Da sua ficha individual 
existente no Arquivo Histórico Militar, não 
constam quaisquer outras informações.

 Joaquim Ferreira de Carvalho. Nas-
ceu no lugar de Figueira da Porta, Baltar, a 29 
de Abril de 1896. Era filho de Sofia Ferreira de 
Carvalho, solteira, jornaleira de profissão. Foi 
mobilizado para o CEP pelo Regimento de In-
fantaria 31 (Porto), 1.ª Companhia. Ostentava 
a placa de identificação n.º 30347 e detinha 
o posto de soldado (n.º 881). Embarcou em 
Lisboa a 12 de Setembro de 1917. Teve uma 

passagem fugaz pela Grande Guerra. Quatro 
meses após a chegada a França, em sessão 
de 21 de Janeiro de 1918, é julgado incapaz 
de todo o serviço. Faz-se presente no porto 
de desembarque a 28 de Fevereiro e, a 6 de 
Março, baixa ao Hospital de Brest. A sua ficha 
individual não regista dados adicionais, nem 
sequer a data de regresso a Portugal. Depois 
da guerra casou com Maria Angélica Ferreira, 
em Dezembro de 1922. Faleceu na freguesia 
de Cete, com apenas 36 anos de idade, a 13 
de Junho de 1932.

Manuel Joaquim Moreira dos Santos. 
Nasceu no lugar de Taínde, Baltar, a 21 de 
Fevereiro de 1894. Era filho de Manuel Mo-
reira dos Santos e de Ana Rita Ferreira dos 
Santos, ambos lavradores de profissão. No 
contexto da Grande Guerra foi mobilizado 
para África, servindo na Armada Naval como 
2.º Marinheiro Fogueiro (n.º 4371). Pertencia à 
unidade da Canhoneira Bengo (ver foto), uma 
embarcação de 46 metros de comprimento, 
que segundo a «Ilustração Portuguesa» era 
movida por caldeiras à força de «400 cava-
los» e estava equipada «com 4 peças de 47 
e duas metralhadoras». A ilha de S. Vicente, 
no arquipélago de Cabo Verde, era um dos 
pontos estratégicos de Portugal no contexto 
da Grande Guerra. Era lá que se situavam os 
principais depósitos de hulha negra do Atlân-
tico Sul, e era àquela ilha que estavam amarra-
dos os importantíssimos cabos submarinos de 
comunicação. Não admira que, por estas duas 
razões, o território fosse alvo preferencial da 
marinha germânica. Logo no início da guerra, 
em 1914, Portugal começa a reforçar os meios 
da base naval da ilha. Até ao final do conflito, 
para lá seriam mobilizados um cruzador (S. 
Gabriel), três canhoneiras (Beira, Ibo e Bengo), 
duas patrulhas (Fendele e Mindelo) e um rebo-
cador (Brigadeiro Berreiros). É a bordo da Bengo 
que, no dia 20 de Outubro de 1918, Manuel 
Joaquim Moreira dos Santos acaba por falecer, 
sendo sepultado no cemitério do Mindelo, ilha 
de S. Vicente, Cabo Verde.
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Os nossos
Letrados - 22

No ano lectivo de 1887 para 1888 havia 
na Universidade de Coimbra 23 estu-
dantes da nossa região – Vale do Sou-

sa e Baixo Tâmega – com 33 matrículas: – 4 no 
1º ano, 9 no 2º, 9 no 3º, 7 no 4º e 4 no 5º.

E por faculdades: – 19 em direito, 1 em 
economia política, 2 em matemática, 8 em filo-
sofia e 3 na aula de desenho anexa á Faculdade 
de Matemática. 

Terminaram o curso de direito – Adria-
no Soares Nunes de Moura, filho de António 
Soares da Silva e Moura, natural de Paredes 
de Viadores, Marco de Canaveses; Albano 
Pereira Pinto de Magalhães, filho de Rodrigo 
Pereira da Costa Magalhães, natural de Man-
celos, Amarante; António Machado Ferreira 
Brandão, filho de José Joaquim Machado Fer-
reira Brandão, natural de Idães, Felgueiras e 
Joaquim de Vasconcelos Mendes de Carvalho, 
filho de António de Vasconcelos Guedes de 
Carvalho, natural de Real, Amarante,1887. 

No ano lectivo de 1888 para 1889 eram 23 
estudantes com 28 matrículas: – 7 no 1º ano, 3 
no 2º, 9 no 3º, 5 no 4º e 4 no 5º.

Por faculdades: – 1 em teologia, 17 em 
direito, 1 em matemática, 7 em filosofia e 2 na 
aula de desenho.

Terminaram o curso de direito – Adelino 
Augusto da Silveira Costa Santos, filho de An-
tónio Avelino Augusto da Silveira, natural de 
São Veríssimo, concelho de Amarante; Alberto 
Aureliano da Silveira Costa Santos, filho de 
António Avelino Augusto da Silveira, natural 
de São Veríssimo, concelho de Amarante; 
António Augusto Cerqueira Coimbra, filho de 
Joaquim Augusto Rodrigues Coimbra, natural 
de Amarante [parente de Leonardo Coimbra] 
e Diogo Crispiniano da Costa, filho de António 
Vieira da Costa, natural de Paços de Gaiolo, 
freguesia de São Clemente, concelho do Marco 
de Canavezes.

No ano lectivo de 1889 para 1890 matricu-
laram-se 28 estudantes com 44 matrículas: – 21 
no 1º ano, 11 no 2º, 3 no 3º, 3 no 4º e 6 no 5º.

E por faculdades: – 1 em teologia, 17 
em direito, 2 em medicina, 1 em farmácia, 5 
em matemática, 9 em filosofia e 9 na aula de 
desenho. 

Terminaram o curso de direito – Achiles 

Pinto Soares Rodrigues Ferreira, filho de José 
Pinto Soares Rodrigues Ferreira, natural de Rio 
de Moinhos, concelho de Penafiel [Delegado do 
Procurador da República em Moncorvo e juiz 
de direito de 3ª classe em Castelo de Paiva]; Ale-
xandre Cardoso Moreira Lobo, filho de Camilo 
Cândido Moreira Lobo, natural de Besteiros, 
concelho de Paredes [2º violino na Academia Mu-
sical de Coimbra, em 1888]; César Augusto Soares 
Coelho da Silva, filho de Bernardo Coelho da 
Silva, natural de Penafiel, freguesia de São Mar-
tinho; Eduardo Peixoto Menezes Coelho, filho 
de Joaquim António Teixeira Coelho, natural de 
Vila Verde, freguesia de São Mamede, concelho 
de Felgueiras; João Machado Ferreira Brandão, 
filho de José Joaquim Machado Ferreira Bran-
dão, natural de Idães, concelho de Felgueiras 
e Romão José da Cruz, filho de Maria Amélia 
de Carvalho, natural de Cepelos, concelho de 
Amarante.

No ano lectivo de 1890 para 1891 eram 23 
estudantes com 39 matrículas: – 16 no 1º ano, 
12 no 2º, 5 no 3º, 3 no 4º e 3 no 5º.

E por faculdades: – 1 em teologia, 13 em 
direito, 1 em economia política, 2 em medici-
na, 5 em matemática, 11 em filosofia e 6 na aula 
de desenho.

Terminaram o curso de direito – Abílio 
Moreira Aranha Furtado de Mendonça, filho 
de António Joaquim Moreira de Magalhães, 
natural de Lagares, freguesia de São Martinho, 
concelho de Penafiel [Tesoureiro da Fazenda 
Pública no concelho de Macieira de Cambra]; 
Aníbal Martins Bessa, filho de Victorino Fer-
reira Bessa, natural de Amarante e António 
Mendes de Castro e Vasconcelos, filho de 
Manuel Baltasar Leite de Vasconcelos, natural 
de Sendim, freguesia de São Tiago, concelho 
de Felgueiras.

No ano lectivo 1891 para 1892 havia 24 
estudantes da nossa região, com 40 matrículas: 
– 17 no 1º ano, 8 no 2º, 9 no 3º, 5 no 4º e 1 no 
5º.

E por faculdades – 15 de direito, 1 de eco-
nomia política, 3 de medicina, 3 de matemáti-
ca, 11 de filosofia e 7 na aula de desenho. 

Terminou o curso de direito – António 
Cabral da Silva Torres, filho de Joaquim José 
Corrêa da Silva Torres, natural de Castelões 

da Cepeda, concelho de Paredes [presidente 
da câmara municipal de Paredes falecido a 18 
de Dezembro de 1949]. 

Neste ano começou a frequentar a Uni-
versidade a primeira mulher Domitilla Hor-
mizinda Miranda de Carvalho, filha de Manuel 
Rodrigues de Carvalho, natural de Travanca, 
concelho de Vila da Feira que se licenciou em 
Matemática, Filosofia e Medicina.

Foi seu contemporâneo, com igual percur-
so, António Caetano d’Abreu Freire Egas-Mo-
niz, filho de Fernando de Pina Rezende Abreu, 

natural de Avanca, concelho de Estarreja…
No ano lectivo de 1892 para 1893 eram 

27 os estudantes, com 42 matrículas: – 21 no 1º 
ano, 10 no 2º, 4 no 3º, 6 no 4º e 1 no 5º.

Por cadeiras: – 17 em direito, 5 em medi-
cina, 5 em matemática, 2 em economia política, 
8 em filosofia e 5 na aula de desenho.

Terminou o curo de direito – Francisco 
de Sousa Vinhós, filho de Miguel de Sousa 
Vinhós, natural de Penafiel [faleceu em 1914 
e a sua biblioteca particular foi o ‘fermento’ da 
actual Biblioteca Municipal de Penafiel].

bilizou um empréstimo às câmaras municipais 
a pagar em 15 anos, a que denominou PAEL - 
Programa de Apoio à Economia Local.

Em 2012, a câmara de Paredes foi das au-
tarquias que mais dinheiro pediu emprestado 
no âmbito deste programa, quase 20 milhões de 
euros. Como contrapartida deste empréstimo o 
Estado obrigava a câmara não só a não aumen-
tar, como a reduzir o seu endividamento. Ora, 
isso não tem acontecido e muitas das câmaras 
municipais que beneficiaram desse empréstimo 
não têm cumprido com o que se compromete-
ram e continuam a não diminuir a dívida aos 
seus fornecedores. Foi o caso da câmara de 
Paredes que voltou a não cumprir com o estabe-

Câmara de Paredes 
volta a não cumprir

“É pois tempo de as câma-
ras municipais, e em par-
ticular a câmara do nosso 
concelho, passem a ter 
uma gestão rigorosa e que 
se comprometam só com 
aquilo que efetivamente 
podem pagar, tal como 
cada um de nós faz nas 
nossas empresas ou com o 
nosso orçamento familiar”

lecido no PAEL. Ou seja, não reduziu a dívida a 
fornecedores, conforme se tinha comprometido 
perante o Estado. Como forma de obrigar as 
câmaras a cumprir com as obrigações do PAEL 
o Estado aplicou uma série de sanções a 42 
câmaras municipais incumpridoras, não lhes 
transferindo determinadas verbas do Orçamen-
to de Estado. A câmara de Paredes foi das mais 
sancionadas pelo Estado, aplicando-lhe uma 
sanção no valor de 1.395.468,00 euros.

Perante estes incumprimentos, o Estado 
está já a criar outro fundo de apoio para que 
de uma vez por todas as câmaras municipais 
comecem a cumprir com os pagamentos aos 
seus fornecedores, chama-se Fundo de Apoio 

Municipal. Haverá uma série de câmaras que 
serão mesmo obrigadas a recorrer a este fundo 
de apoio, e outras que poderão aderir de forma 
facultativa. 

Infelizmente este equilíbrio das contas 
das câmaras municipais irá ser feito à custa das 
empresas fornecedoras das próprias autarquias, 
pois este fundo de apoio pressupõe que as em-
presas a quem as câmaras devem dinheiro há 
bastante tempo perdoem parte da dívida.

É pois tempo de as câmaras municipais, 
e em particular a câmara do nosso concelho, 
passem a ter uma gestão rigorosa e que se 
comprometam só com aquilo que efetivamente 
podem pagar, tal como cada um de nós faz nas 
nossas empresas ou com o nosso orçamento 
familiar.

Infelizmente isso continua a não acontecer. 
Ainda na última reunião de câmara a 27 de 
agosto, foi realizada uma adjudicação direta 
a uma empresa externa à câmara, no valor de 
55.350,00 euros, para a realização de projetos 
de especialidades para uma pista de atletismo 
e uns balneários para a cidade desportiva de 
Paredes. 

A pergunta que todos nós fazemos é a 
seguinte: não teria a câmara de Paredes capa-
cidade para fazer esses projetos com os seus 
serviços? Esses 55.350,00 euros não poderiam 
ter outra aplicação mais vantajosa para o con-
celho? É apenas um de muitos exemplos.

PUB

Uma das imposições que a Troika estabe-
leceu no memorando que assinou com 
Portugal, prendia-se com a disciplina 

orçamental das câmaras municipais. Ou seja, 
as câmaras teriam de travar o seu endivida-
mento crescente e passar a assumir despesas 
ou investimentos para os quais tenham receitas 
para pagar.

Para que estas regularizassem muita da 
dívida que tinham em atraso, o Estado disponi-
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Faleceu

Claudino Barbosa Garcêz
Faleceu no dia 9 de setembro com 

86 anos. Natural e residente em Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era viúvo de Eva da 
Conceição Alves Teixeira.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Albino Ribeiro Nunes
Faleceu no dia 9 de setembro com 

65 anos. Natural da freguesia de Beire e 
residente em Paredes. Era casado com 
Laurinda Nunes Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer 

a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Aires Filipe Coelho 
Faleceu no dia 8 de setembro com 

79 anos. Natural de Água Longa, Santo 
Tirso e residente na freguesia de Lordelo, 
Paredes. Era casado com Ana Rosa Mo-
reira da Costa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados 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 involuntaria-
mente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Fernanda Ferreira Torres
Faleceu no dia 30 de agosto com 66 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casada com Raul 
Martins da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

tremamente sensibilizada e na impossibi-
lidade 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Laura Maria Fernandes
Moreira Pacheco

Faleceu no dia 21 de agosto, com 
43 anos. Natural de Castelões de Cepeda 
e residente em Gondalães, Paredes. Era 
casada com Francisco Moreira Pacheco.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente 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.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349

|Diversos  |  Necrologia|

Faleceu

Maria de Lurdes da Silva Costa
Faleceu no dia 28 de agosto, com 84 

anos. Natural de Louredo e residente em 
Gondalães, Paredes. Era viúva de Luís de 
Sousa Pinto Leal.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente 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.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349

Cartório Notarial de Pedro Nunes Rodrigues
CERTIFICO, PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO:

Que neste Cartório de Lisboa, do Notário Pedro Alexandre Barreiros 
Nunes Rodrigues, sito na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 32, 1.º andar, foi 
outorgada em 08/08/2014, a folhas 131 e seguintes do livro de notas n.º 361 
uma escritura de justificação na qual a sociedade “PORTUCEL FLORESTAL 
– EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL, S.A.”, com o 
número único de matrícula e de pessoa coletiva 503.025.780, com sede no 
Pólo Industrial da Portucel, Mitrena, freguesia do Sado, concelho de Setúbal, 
com o capital social de um milhão e quinhentos mil euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, declarou que com exclusão 
de outrem é dona e legítima possuidora do PRÉDIO RÚSTICO, denominado 
Serra de Aguiar de Sousa, situado em Lugar de Serra de Aguiar, na freguesia 
de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Paredes, sob o número dois mil novecentos e dez, 
da dita freguesia, com a aquisição registada a favor da “PORTUCEL – EM-
PRESA DE CELULOSE E PAPEL DE PORTUGAL, E.P.”, nos termos da 
inscrição correspondente à Ap. 16 de 16/08/1982, inscrito na matriz predial 
respetiva, sob os artigos 2729 e 2730.

Que a “PORTUCEL – EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL DE 
PORTUGAL, E.P.”, alterou a sua natureza jurídica e denominação social, 
por força do Decreto-Lei n.º 405/90, de 21 de Dezembro, convertendo-a de 
pessoa coletiva de direito público em pessoa coletiva de direito privado, com 
o estatuto de sociedade anónima com a firma “PORTUCEL – EMPRESA DE 
CELULOSE E PAPEL DE PORTUGAL, S.A.”. Que a referida “PORTUCEL – 
EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL DE PORTUGAL, S.A.”, em cumprimento 
do determinado pelo Decreto-Lei n.º 39/93, de 13 de Fevereiro, foi reestruturada 
com autonomização das suas diferentes áreas de negócios, consubstanciada 
na criação de novas sociedades anónimas, destinadas à prossecução das 
atividades então concentradas nesta sociedade, detentora das participações 
sociais das sociedades cindidas e sua transformação em sociedade gestora 
de participações sociais. Em resultado destas cisões foi criada, entre outras, 
a “PORTUCEL FLORESTAL – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-
-FLORESTAL, S.A.”, sociedade que integrou os meios humanos e materiais 
afetos à direção florestal da Portucel, tendo em consequência sido transferido 
o imóvel acima mencionado para a sua titularidade. Que deste aquela data, a 
ora justificante, tem possuído, em nome próprio, o mencionado prédio rústico, 
e sem a menor oposição de quem quer que fosse, posse que exerce há mais 
de vinte anos, sem interrupção, com conhecimento de toda a gente, sendo 
por isso uma posse pacífica, contínua e pública, exercendo todos os direitos 
que definem a qualidade de proprietária, pois, além de pagarem as respeti-
vas contribuições, taxas e impostos, sempre o exploraram, designadamente 
procedendo à preparação do solo e à plantação e limpeza de árvores. Que 
essa posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública há mais de vinte 
anos, conduziu à aquisição do referido imóvel por USUCAPIÃO, que invoca, 
justificando o seu direito de propriedade para efeitos de registo predial, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 
título formal extrajudicial. 

Lisboa, 18 de agosto de 2014

O Notário,
Pedro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues
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VENDE-SE ou ARRENDA-SE
paRQUE EsTaciONaMENTO

C/ 1600m2, 49 LUGARES de garagem
no Edifício NOVAPAREDES,

Av. Bombeiros Voluntários - Paredes
M.C.Meireles, Lda

Tlf. 255.490.650 / Tlm. 917.298.075

Pub

Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839
Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do couto Joaquim teixeira do couto Miguel coutoDesde 1943

Muitas pessoas estão a
ler agora estas palavras

Contacte-nos: jornalprogresso@gmail.com
ou pelo telef. 255 781 520

Aproveite este espaço para colocar
o seu anúncio num dos quinzenários

mais lidos do Distrito do Porto

MUITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes...
Venha visitar-nos na

Praça Capitão Torres Meireles, 30
2.º Andar - Sala B  |  4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30
e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco
por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o

e-mail jornalprogresso@gmail.com

Também disponível em formato PDF,
em www.progressodeparedes.com.pt

Já pagou
a sua assinatura?

Ainda não?

VENDE-SE T2
C/ lugar da garagem - c/ 136,64 m2

Edifício Linha D'Ouro - Paredes
(junto à Estação da CP)  - a 2 m da A4

Trata o próprio - 918 036 774
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Faleceu

Filinto Ferreira de Andrade
Faleceu no dia 20 de agosto com 73 

anos. Natural da freguesia de Sobrosa e 
residente em Cristelo, Paredes. Era casado 
com Maria Teresa Marques de Pinho.

Agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer 

a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Joaquim de Sousa Martins
Faleceu no dia 31 de julho com 63 

anos. Natural da freguesia de Duas Igrejas 
e residente em Vandoma, Paredes. Era 
casado com Maria Ilídia Martins Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

José da Rocha Pinheiro
Faleceu no dia 29 de agosto com 70 

anos. Natural da freguesia de Duas Igrejas, 
Paredes e residente no Montijo e Afonso-
eiro, Setúbal. Era divorciado. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

tremamente sensibilizada e na impossibi-
lidade 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria de Bessa e Lima Brandão
Faleceu no dia 1 de setembro com 

85 anos. Natural e residente na freguesia 
de Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 
José Ferreira.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, 

bisnetos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Agostinho da Costa Sousa
Faleceu no dia 5 de agosto com 77 

anos. Natural de Codessos, Paços de Fer-
reira e residente na freguesia de Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Carolina 
da Costa Oliveira.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

José Manuel da Rocha Carvalho 
Faleceu no dia 28 de agosto com 41 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com 
Albina Maria dos Santos Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e restante fa-

mília vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Aurora Ferreira Leal
Faleceu no dia 15 de agosto com 

83 anos. Natural da freguesia de Lordelo, 
Paredes e residente em Frazão-Arreigada, 
Paços de Ferreira. Era casada com Joa-
quim Pacheco de Moura.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, 

netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Albertina Ribeiro
Faleceu no dia 8 de agosto com 89 

anos. Natural de Castelões de Cepeda, 
Paredes e residente em Vila Cova de Car-
ros, Paredes. Era viúva de José Moreira 
Barbosa.

Agradecimento
Seus filhos, netos, bisnetos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados 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 involuntaria-
mente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Ilda Ferreira de Sousa 
Faleceu no dia 31 de agosto com 

76 anos. Natural e residente na freguesia 
de Duas Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Emídio Dias da Silva.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

António Moreira 
Faleceu no dia 27 de agosto com 

85 anos. Natural de Figueiras, Lousada e 
residente na freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Emília Ribeiro.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

António Moreira Gomes
Faleceu no passado dia 4 de se-

tembro com 83 anos de idade. Natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
na rua do Calvário, n.º 125, freguesia de 
Mouriz, Paredes.

Era casado com Maria da Conceição 
Glória de Carvalho e pai de Maria Emília, 
Maria Eulália, António, José Maria, António 
Maria e Adelino Fernando Carvalho Moreira 
Gomes. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família 

vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. 

Participam também que as missas de 7.º dia serão celebra-
das sábado, dia 13 de setembro, pelas 17h30, na igreja matriz 
de Mouriz e no domingo, pelas 11h15m na igreja matriz de Vila 
Cova de Carros, Paredes. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes actos religiosos. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Teixeira do Couto) 
Vilela – Paredes - Tel./Fax 255 871 570 – Tlm. 967 012 537

Faleceu

Joaquim Fernando do Couto e 
Silva (café Ribeiro da Silva)

Faleceu no dia 26 de agosto com 81 
anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casado com Alda 
Alves Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, 

netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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Faleceu

Fernando Gonçalves Barbosa
Faleceu no dia 9 de agosto, com 46 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era casado com Deolinda 
de Fátima Sousa Pinto. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia do seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Maria Arminda Soares de Magalhães
Faleceu com 82 anos, no dia 26 de 

agosto. Natural de Paço de Sousa, Penafiel 
e residente em Urrô, Penafiel. Era viúva de 
João Teixeira de Sousa Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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.

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

Faleceu

Ana Lúcia Maia Cardoso
Faleceu com 55 anos, no dia 22 de 

agosto. Natural de Angola e residente em 
Paredes. Era casada com José Ferreira 
Teixeira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

tremamente sensibilizada e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à 

sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, 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.

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

Faleceu

Maria Ferreira
Faleceu no dia 1 de agosto, com 84 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era viúva de José Coelho 
da Rocha. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia da sua saudosa extinta ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Maria Aurora Leite Vieira
Faleceu com 76 anos, no dia 3 de 

agosto. Natural de Refojos de Basto, Ca-
beceira de Bastos e residente no Porto. 
Era casada com Carlos Alberto da Silva 
Coelho de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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.

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

Faleceu

Isaura Ferreira Meireles
Faleceu com 74 anos, no dia 13 de 

agosto. Natural da freguesia de Vandoma 
e residente em Rebordosa, Paredes. Era 
casada com Álvaro da Silva Garcez. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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.

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

Faleceu

Maria Rosa de Sousa Ferreira
Faleceu no dia 23 de agosto, com 

78 anos. Natural de Campo e residente na 
freguesia de Sobrado, Valongo. Era viúva 
de António Guedes dos Santos. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia da sua saudosa extinta ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Maria Celina da Purificação
Coelho de Oliveira

Faleceu com 88 anos, no dia 20 de 
agosto. Natural de Castelões de Cepeda e 
residente em Paredes. Era viúva de António 
Marques Ferreira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente 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.

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

Faleceu

José Pereira de Sousa
Faleceu com 86 anos, no dia 16 de 

agosto. Natural da Madalena, Paredes, 
residia em Paredes. Era viúvo de Laura 
Moreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente 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.

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

Faleceu

Maria Manuela Quintas
da Silva de Sousa

Faleceu no dia 18 de agosto, com 55 
anos. Natural de Penafiel e residente na fre-
guesia de Baltar, Paredes. Era casada com 
Manuel de Almeida Mendes de Sousa. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio 

muito sensibilizada agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade que 

se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua 
saudosa extinta ou que de qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Maria Luísa Moreira Ferreira
Faleceu com 82 anos, no dia 5 de 

agosto. Natural de Povolide, Viseu e resi-
dente em Paredes. Era viúva de António 
Ferreira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente 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.

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

Faleceu

Dr. António Mendes Moreira
Faleceu com 88 anos, no dia 22 de 

agosto. Natural de Castelões de Cepeda 
e residente em Paredes. Era casado com 
Ana Maria Rodrigues Salazar Mendes 
Moreira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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.

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