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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

P
or favor não pare a falar comigo. Sou 
contestatário e antirregime. O se-
nhor é militar e pode estragar sua vi-

da”. Palavras que eu ouvia quando me senta-
va junto do cauteleiro da Estação de Paredes, 
o Sr. Ernesto Augusto Oliveira Silva, mais 
conhecido por ”Barbas Seringador”, sobre as 
razões do seu azedume. Ele era um Mestre 
na venda das cautelas da sorte. Havia muitos 
cauteleiros em Paredes, mas com a fama do 
Sr. Silva “Barbas Seringador” era único. Mas 
o nome pelo qual era conhecido vinha de um 
pregão com que anunciava um almanaque 
que ainda hoje existe: “jornal Seringador, pa-
ra as solteiras e casadas e para os doutores”. 
Descrevia o jornal da primeira à última pági-
na, nas feiras das redondezas de Paredes e às 
segundas-feiras em Espinho. O Sr. Silva tam-
bém falava das guerras do século XX, dos mi-
litares portugueses mortos em La Lis, da sua 
participação na “Grande Guerra”, em França, 

onde foi ferido, da fome alenteja-
na e dos emigrantes. Rotulava-se 
socialista convicto e apoiou Hum-
berto Delgado, de quem se tornou 
amigo, contra a ditadura que im-
perava em Portugal. Era um refi-
lão nato, mas dava gosto ouvi-lo, 
porque as suas palavras era soltas 
de forma simples e cativantes, 
embrulhadas em ensinamentos da Escola da 
Vida. O Sr. Silva sentia que os amigos fugiam 
dele, não porque os arregimentasse, mas 
porque tinham medo de ser apanhados a ou-
vi-lo. Tinha a noção disso e então, quando os 
clientes das cautelas se aproximavam dele, 
mostrava-lhes todos os números e voltava a 
virar as folhas, várias vezes, para entreter o 
cliente junto de si. Isso mesmo confirmava o 
tão conhecido Patrãozinho da adega local, 
considerando o Sr. Silva como uma figura ca-
rismática. Pai de vários filhos, sustentados 

pela sua profissão de cauteleiro, 
sentia dificuldades e reclamava 
contra a República por sustentar 
dificuldades nos cidadãos, pio-
res do que no tempo da Monar-
quia. A sua aflição era não conse-
guir emprego para os filhos e não 
ir ao talho, a não ser em dia de 
festa. Dava gosto receber dele 

os cumprimentos em cada dia, de forma mui-
to simpática. Sem ser político, apenas revol-
tado com a situação económica das famílias, 
era estorvo para os governantes locais, dado 
que ele exercia o seu trabalho numa zona de 
muita influência, junto dos passageiros dos 
comboios. Nascido em 16/06/1896, tornou-
-se uma figura astuta para conseguir vencer 
na vida, aproveitando a sua inteligência. Par-
tiu em 15/03/1966, transmitindo aos seus 
filhos o sentimento de lealdade que o 
distinguiu.

Ernesto Augusto Oliveira Silva – “O Barbas”

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira
hilaria.machado3471@gmail.com

Nos tempos que correm, exis-
tem cada vez mais cereais de vá-
rias cores e feitios com uma gran-
de adição de açúcar, e com grande 
propaganda televisiva, o que faz 
com que algumas opções de ce-
reais não sejam as mais adequa-
das. Deste modo, é natural que a 
popularidade da aveia não seja 
equivalente ao seu potencial 
nutricional.

A diferença da aveia face a ou-
tros cereais baseia-se no facto de 
ser, regra geral, utilizada no seu 
estado puro sem qualquer tipo de 
refinação que lhe retire quer a 
sua quantidade assinalável de fi-
bra quer o seu teor vitamínico e 
mineral. Os β-glicanos são com-
postos existentes na camada ex-
terna da aveia, sendo os princi-
pais responsáveis pelo efeito 
deste cereal na redução dos ní-
veis de colesterol total e LDL 
(“mau” colesterol). Em termos vi-
tamínicos destaca-se o conteúdo 
em vitamina E (antioxidante), 
triptofano e ácido fólico (essen-
cial na gravidez). Quanto aos mi-
nerais, é uma excelente fonte de 
potássio, cálcio, fósforo, magné-
sio e zinco. Se tudo isto não fosse 
já suficiente para ostentar a sua 
qualidade, a aveia possui ainda 
um elevado poder saciante devi-
do à associação entre fibra e teor 
proteico, com valores de aminoá-
cidos essenciais superiores aos 
do trigo e centeio. De igual modo, 
a quantidade irrisória de “açúca-
res" que possui, tornam-na uma 
excelente alternativa para a re-
gulação dos níveis de glicemia. A 
aveia deve ser consumida em flo-
cos ou farinha. De evitar será a 
opção por bolachas e barras onde 
existe invariavelmente uma adi-
ção desnecessária de açúcar e 
gordura. 

Aveia

N
o ano de 386, Santo Agos-
tinho de Hipona, juntou a 
mãe e os amigos em Cassi-

cíaco e lançou-lhes uma questão, que 
bem podia ter sido colocada nos tem-
pos de hoje: O que é a felicidade? Co-
mo é que o Homem pode ser feliz?

No diálogo que segue com os seus 
convivas, e se prolonga por 3 dias, a ver-
tente fundamental da resposta a que a 
sua conversa conduziu foi esta: O que 
seria o Amor, se não existisse o outro?

O outro e a atenção que ele nos me-
rece é a pedra de toque do nosso 
Mundo.

Que devemos ser atenciosos, é ób-
vio. Mas, e aqui começa a minha dificul-
dade, como fazer quando somos ape-
nas emissores de atenção, e não somos 
receptores?

Se a nossa felicidade passa pela 
atenção que damos aos outros, como 
podemos ser felizes, se não recebemos 
atenção dos outros? Ou a atenção que, 

porventura injustamente, julgamos 
que merecemos tendo em conta a que 
damos?

Pior: Como a atenção não é mensu-
rável nem quantificável, não dá para 
colocar a que recebemos e a que da-
mos em diferentes pratos de balança, 
p a r a  s a b e r  s e  a s  c o i s a s  e s t ã o 
equilibradas. 

Pura e simplesmente não é uma 
questão de equilíbrio.

As atenções recíprocas surgem na-
turalmente quando temos relações de 
companheirismo e camaradagem. E se 
não surgem, cada um segue o seu cami-
nho, uma vez que não comungam no 
essencial. 

Mas, nas nossas relações mais for-
tes (Pais-filhos) será a camaradagem e 
o companheirismo o espírito correto?

E quando há deficits de atenção 
(que não sendo quantificáveis, são 
sempre subjectivos) será que a pode-
mos exigir, sem ter que a mendigar, se-
quer pedir no âmbito destas especiais 
relações?

Como fazer para não sermos alvos 
de chantagem, quando nos deparamos 
com um espiral de exigências e de 
cedências?

Procurar a Felicidade não é coisa fácil
Certo disso, alinho duas respostas, 

contemporâneas entre si (séc V d.c.) para 
vosso entretenimento.

Da regra de S. Bento de Núrcia: “Escu-
ta, filho, os preceitos do mestre, e inclina o 
ouvido do teu coração; recebe de Boa 
Vontade e executa eficazmente o conse-
lho de um Bom Pai, para que voltes, pelo 
labor da obediência, àquele de quem te 
afastaste pela desídia da desobediência. A 
ti, pois, se dirige a minha palavra, quem 
quer que sejas, se procuras a felicidade”.

Da consolação da filosofia de Boécio 
(quando este, condenado à morte, espera-
va a execução da sentença): (Diz a Filoso-
fia) “Eis o que penso: A fortuna é mais be-
néfica para os seres humanos quando se 
mostra adversa do que quando se mostra 
favorável. Quando se mostra sedutora e 
atraente, está sempre a mentir com a sua 
aparência de felicidade; a adversa, porém, 
é sempre sincera quando revela, pelas 
suas reviravoltas, o seu carácter instável. 
Uma engana, a outra ensina. Uma, ludi-
briando os homens com uma falsa felicida-
de, captura a alma daqueles que desfru-
tam dos seus dons; a outra, pelo contrário, 
liberta a alma, fazendo-a ver a precarieda-
de da sorte”.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Sobre a felicidade
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Em Portugal há uma tradição muito antiga de 

consumo de álcool, e a crença da sua impor-

tância para a saúde. O nosso país consta co-

mo um dos países com maior consumo de álcool na 

Europa. O vale do Sousa particularmente é uma das 

zonas com maior consumo no país. De fato o consu-

mo moderado não é prejudicial, mas o que é um con-

sumo moderado? Ao longo das consultas apercebo-

-me de que é uma dúvida que ainda persiste. No ho-

mem a média de álcool aceitável é o equivalente a 2 

copos de vinho por dia, e no sexo feminino é um copo 

de vinho por dia, acima desta quantidade de álcool 

definida por sexo considera-se consumo excessivo. 

Nas gerações mais jovens tem-se constatado um 

maior consumo de álcool apenas ao fim de semana, 

ou algumas vezes por mês, com a falsa ideia de que 

este tipo de consumo conhecido por binge drinking 

não acarreta riscos. Outro mito que consiste na ideia 

de que só consumimos em excesso quando ficamos 

embriagados está também errado.  Tanto o consumo 

regular de quantidades acima do considerado acei-

tável, assim como o binge drinking acarretam poten-

ciais riscos para a saúde. Os efeitos a curto prazo 

normalmente são os associados ao estado de em-

briaguez, e que aumentam o risco de morte por aci-

dente, que é uma importante causa de morte nos 

jovens. Os efeitos a longo prazo consistem no enve-

lhecimento precoce do cérebro, e, portanto, um 

maior risco de demência, anemia e diminuição das 

“defesas” do nosso corpo, deterioração do fígado, 

estômago e pâncreas, maior risco de cancro em al-

gum destes órgãos e na garganta. No vale do Sousa, 

o álcool é também um importante causador de 

doenças do coração e AVC.  Nesse sentido vai decor-

rer durante os próximos meses um projeto de inter-

venção, que visa sensibilizar os utentes de várias 

unidades de saúde familiar que vão participar no 

projeto em parceria com a Saúde Pública, para o 

consumo excessivo de álcool e disponibilizar se ne-

cessário suporte e ajuda para diminuir o consumo.

O consumo de álcool

U
m operário da in-
dustria das ma-
d e i ra s  m o r r e u 

no dia 17 de maio vítima de 
um acidente de trabalho em 
Gandra.

O acidente de trabalho 
aconteceu cerca das 7.30h, 
numa empresa de cortes de 
f o l h a s  d e  m a d e i r a ,  a 
Fibromade. 

A vítima, Ricardo Carva-
lho, 24 anos, morreu esma-
gado por uma máquina de 
prensar madeira. O jovem 
operário ainda foi alvo de 
manobras de reanimação 
por parte dos bombeiros de 
B a l t a r  e  d a  e q u i p a  d a 
VMER, mas o óbito acabaria 
por ser declarado no local.

“Quando chegamos ao 
local já estava em paragem 
cardiorrespiratória. Foram 

aplicadas manobras de rea-
nimação, mas sem sucesso e 
a equipa da VMER do Vale 
do Sousa também aplicou 
manobras de suporte avan-
çado de vida”, explicou fon-
te dos bombeiros.

Ricardo, filho único, vivia 
com a mãe na rua prof. Alber-
to Rangel em Santa Luzia, na 
cidade de Rebordosa. A tra-
gédia abalou profundamente 
a população daquela cidade 
do concelho de Paredes.

Jovem de Rebordosa morre 
em acidente de trabalho

MARICRUZ MAGALHÃES 

Médica Interna de Medicina Geral e Familiar
USF Terras de Souza

TRAGÉDIA. Bombeiros de Baltar e equipa da VMER do Vale do Sousa ainda fizeram 
manobras de reanimação, mas sem sucesso. Rapaz era filho único.

O concerto solidário "Um 
Sorriso pelo Gonçalo" anga-
riou os cerca de 6 mil euros 
necessários para suportar os 
encargos da deslocação do 
pequeno Gonçalo ao México. 
O menino que sofre de um 
distúrbio neurológico extre-
mamente raro, sem cura e 
que provoca anomalias físi-
cas, será submetido a uma 
nova intervenção cirúrgica 
que lhe poderá dar uma me-
lhor qualidade de vida. 

O concerto decorreu no 
fim de semana de 19 e 20 de 
maio no Pavilhão Municipal 
de Paredes com bilhetes a 5 
euros. A presença de espeta-
dores foi escassa, quer pela 
causa solidária quer pelo lote 
de figuras que subiram ao 
palco. Salvou-se que, com a 

ajuda dos artistas, município 
e…o publico presente foi 
possível angariar a receita 
necessária para levar o pe-
queno Gonçalo ao México.
José Cid, os alunos do Colé-

gio São José de Bairros e a 
banda de Eduardo Santana 
entre outros animaram a noi-
te de 19 de maio. Na tarde de 
domingo, 20 de maio, o espe-
táculo prosseguiu com um 

cartaz recheado de artistas 
nacionais reconhecidos. Ri-
cardo Carriço, Nuno Norte e 
José Figueiras foram algu-
m a s  d a s  p r e s e n ç a s  e m 
Paredes.

Missão cumprida pelo Gonçalo

António Orlando  
c/ Paulo Pinheiro | texto

Ricardo Carvalho, 24 anos

Família de Alexandre Almeida juntou-se  à festa
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O 
Colégio Casa-
-mãe é das esco-
las do distrito 

do Porto com mais projetos 
que foram escolhidos para 
serem apresentados na 12ª 
Mostra Nacional de Ciên-
cia, evento levado a cabo 
pela Fundação da Juventu-
de que por estes dias decor-
re no centro de Congressos 
da Alfândega do Porto. A 
iniciativa arrancou nesta 
quinta-feira e prolonga-se 
até amanhã, sábado. 

Ao todo são quatro os 
projetos que os alunos do Co-
légio Casa Mãe levam em 
carteira para a Mostra Nacio-
nal de Ciência.

As restantes escolas que 
representam o distrito do 
Porto são: Escola Básica e Se-
cundária Rodrigo de Freitas e 
a Escola Profissional de Fel-
gueiras; Colégio Cedros;  Co-
légio Luso-Francês; a Escola 
Básica e Secundária de Pi-
nheiro (Penafiel);  Escola Se-
cundária Carolina Michaelis;  
Escola Secundária da Boa 
Nova; Escola Secundária Fili-
pa de Vilhena; Colégio São 
Gonçalo (Amarante), Escola 
Secundária da Maia e a Esco-
la Secundária de Penafiel.

O evento de cariz nacional 
consiste no escrutínio dos 
100 melhores projetos de 
ciência e investigação juvenil 
das seguintes categorias: Bio 
economia, Biologia, Ciências 

da Terra, Ciências do Am-
biente, Ciências Médicas, 
Ciências Sociais, Economia, 
Engenharias, Física, Informá-
tica e Ciências da Computa-
ção, Matemática e Química. 
O concurso é aberto a alunos 
do ensino básico, secundário 
ou primeiro ano do ensino 
superior.

“É através de iniciativas 
como o Concurso para Jo-
vens Cientistas que a Funda-
ção da Juventude tem pre-
miado o mérito e a investiga-
ção científica. Este esforço é 
reconhecido pelos prémios 
obtidos em participações in-
ternacionais, explica o Presi-
dente da Fundação da Juven-

t u d e”,  Fr a n c i s c o  M a r i a 
Balsemão.

Ao todo são 265 jovens 
coordenados por 64 profes-
sores que dão a conhecer os 
projetos que podem valer 5 
mil euros em prémios e a 
oportunidade de participa-
rem nos mais variados certa-
mes internacionais.

A avaliação e a seleção 
dos trabalhos cabe a um júri 
designado pela Ciência Viva, 
o qual integra professores e 
investigadores das diferen-
t e s  á r e a s  c i e n t í f i c a s 
envolvidas.

Refira-se que este evento 
tem o alto patrocínio da Pre-
sidência da República.

Alunos de Paredes apresentam projetos 
na 12ª Mostra Nacional de Ciência
EDUCAÇÃO. Alunos do Colégio Casa Mãe competem num lote de 265 jovens coordenados por 64 professores. Há 5 mil euros em 
prémios e a oportunidade de participarem em certames internacionais.

PUB

António Orlando | texto

Projetos  
de Paredes 
na Mostra 
Nacional  
de Ciência

- Área Científica: Biolo-
gia Título: Biocatalisado-
res: ação enzimática em 
Biologia Autores: Pedro 
Henrique de Oliveira 
Monteiro e Silva; David 
Leonel Moreira Miranda; 
- Professor Coordena-
dor: Luís Moreira Escola: 
Colégio Casa-Mãe 

- Área Científica: Biolo-
gia Título: De que modo é 
que a biotecnologia con-
tribui para o desenvolvi-
mento das sociedades 
atuais? Autoras: Lúcia 
Catarina Pereira Ferrei-
ra; Maria Francisca Pinto 
Bessa; - Professor Coor-
denador: Luís Moreira 
Escola: Colégio 
Casa-Mãe

- Área Científica: Ciên-
cias Médicas Título: Me-
mória Imunitária e vaci-
nação: à descoberta da 
vacina para a SIDA Auto-
ras: Carlota Pinto Morei-
ra; Jéssica Mendes Ro-
cha; - Professor Coorde-
nador: Luís Moreira 
Escola: Colégio 
Casa-Mãe

- Área Científica: Ciên-
cias Médicas Título: 
Doenças Autoimunes 
Autoras: Lara Brito dos 
Santos; Joana Catarina 
Gonçalves da Mota; - 
Professor Coordenador: 
Luís Moreira Escola: Co-
légio Casa-Mãe
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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A 
Autoridade Na-
cional de Prote-
ção Civil (ANPC) 

lançou um aviso aos cida-
dãos para a eventualidade 
de poderem ser burlados 
por indivíduos que se fazem 
passar por serviços de pro-
teção civil  fazendo-lhes 
cobranças

A ANPC avisa a popula-
ção que poderão ser aborda-
dos por estranhos que, agin-
do de má-fé, se fazem passar 
por elementos da proteção 
civil e pretendem burlar os 
desprevenidos, fazendo-os 
crer na existência de coimas 
em seu nome devidas pelo 
incumprimento das obriga-
ções legais de limpeza dos 
terrenos florestais de que 
são proprietários.

 A ANPC teve conheci-
m e n t o  d e  u m a  s i t u a ç ã o 

ocorrida no distrito de Viana 
do Castelo, em que o burlão 
em causa exigiu a um cida-
dão que este fizesse o paga-
mento do valor de uma ale-
gada coima, para um deter-
minado NIB, até ao final 
desse mesmo dia, sob pena 
daquele valor duplicar.

 F a c e  a o  s u c e d i d o ,  a 
ANPC informa os cidadãos 
que “os serviços de proteção 
civil  não procedem à co-
brança de coimas por incum-
primento das obrigações le-
gais de limpeza dos terrenos 
florestais, recomendando-
-se que qualquer tentativa 
feita nesse sentido seja ime-
diatamente participada às 
autoridades policiais”.

FEF RETIDO ÀS CÂMARAS

 QUE DESCURAM 

A LIMPEZA DE TERRENOS 

O prazo para a limpeza de 
áreas envolventes a casas 
isoladas, aldeias e estradas 
terminou a 31 de maio pelo 
que os proprietários, em ca-
so de incumprimento, ficam 
sujeitos a contraordenações, 
com coimas que variam en-
tre os 280 e 10 mil euros no 
caso de pessoa singular e en-
tre 1.600 euros e os 120 mil 
n o  c a s o  d e  p e s s o a s 
coletivas. 

As câmaras municipais 
podem ser penalizadas se 
não cumprirem as suas obri-
gações de fiscalização e se 
não assegurarem a limpeza 
no lugar dos proprietários 
infratores. A verificar-se o 
incumprimento camarário, 
ficam retidos 20% dos duo-
décimos das transferências 

do Fundo de Equilíbrio Fi-
nanceiro (FEF) que as câma-
ras recebem para a recupe-
ração das áreas afetadas 
pelos incêndios florestais de 
2017. 

As autarquias tinham de 
garantir, até 31 de maio, a 
realização de todos os tra-
b a l h o s  d e  g e s t ã o  d e 
combustível.

Neste âmbito, "os pro-
prietários e outros produto-
res florestais eram obriga-
dos a permitir o acesso aos 
seus terrenos e a ressarcir a 
Câmara Municipal das des-
pesas efetuadas com a ges-
tão de combustível".

De forma a assegurarem 

o pagamento das despesas 
dos trabalhos de limpeza de 

terrenos, os municípios po-
dem aceder, até 30 de se-

tembro, a uma linha de cré-
dito de 50 milhões de euros.

Atenção às burlas pelo incumprimento  
da limpeza dos terrenos florestais
INCÊNDIOS. 
Burlão ordenou 
que agricultor fi-
zesse o pagamento 
de coima, por NIB, 
até ao final do dia, 
sob pena de a multa 
duplicar. As autar-
quias tinham de ga-
rantir, até 31 de 
maio, a realização 
de todos os traba-
lhos de gestão de 
combustível.

António Orlando | texto

A Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, aprovou no dia 22 
de maio, o Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, documento que 
será remetido ao ICNF – Ins-
tituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas.

Este plano, visa operacio-

nalizar ao nível local a legisla-
ção na gestão da vegetação 
nas faixas de combustível, 
tem vigência por um período 
de 10 anos (2018-20127). 

Aprovado Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios
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O 
exercício de re-
programação do 
Programa Ope-

racional Regional do Norte 
garante aos municípios da 
região 260 milhões de euros 
para investimento territo-
rial. Uma melhoria significa-
tiva face à proposta inicial 
(de 84 milhões de euros), 
mas também face à última 
versão apresentada, na se-
mana passada, à Associação 

Nacional  de Municípios 
(225 milhões). A reunião do 
Conselho Regional do Norte 
que decorreu, no dia 22 de 
maio, em Felgueiras, acabou 
assim por aprovar por una-
nimidade a proposta apre-
sentada, permitindo enter-
rar o machado de guerra dos 
autarcas do Norte.

Recorde-se que o Conse-
lho Regional do Norte chegou 
a acusar o Governo de querer 
“desviar” 200 milhões de eu-
ros afetos à região pelo Portu-

gal 2020 para pagar “despe-
sas correntes”. 

O reforço do investimen-
to na zona Norte, acertada 
na reunião de Felgueiras que 
juntou autarcas da região, é 
retirada à Instituição Finan-
ceira de Desenvolvimento 
uma fatia mais significativa 
de verbas que lhe estavam 
alocadas para ser investido 
em três funções: 15 milhões 
para equipamentos sociais, 
nomeadamente IPSS, in-
fraestruturas como lares ou 

creches, isto é, área de tra-
balho do terceiro setor; dez 
milhões para as áreas da 
saúde e cinco milhões para a 
educação, nomeadamente 
as escolas E.B. 2,3.

A i n d a  a s s i m  o  N o r t e 
2020, neste ponto, vai assu-
mir uma função que é do Es-
tado central, mas que foi 
aceite pelos autarcas como 
“uma estratégia de anteci-
pação”, porque previsivel-
mente a gestão destas esco-
las vai passar para as câma-

ras municipais no final do 
ano e deste modo os municí-
pios já têm dinheiro do seu 
lado.

Uma outra mudança “im-
portante” aprovada em Fel-
gueiras tem que ver com os 
38 milhões que estavam 
previstos no exercício de re-
programação para eficiência 
energética nas infraestrutu-
ras públicas e habitação so-
cial. Os valores mantêm-se, 
mas “muda a tipologia”. Isto 
“porque só Porto, Braga, 

Reprogramação do Norte 2020 
aprovada por unanimidade 
FUNDOS COMUNITÁRIOS. O Norte2020 teve um reforço da verba para investimento territorial para 260 
milhões de euros. O Governo abdicou de financiar os 80 milhões de euros das bolsas universitárias com o 
Programa Operacional Regional.

António Orlando | texto

Gaia e Matosinhos têm bair-
ros sociais”, assim, “estas au-
tarquias abdicaram de uma 
parte do dinheiro da habita-
ção social e passa a ser elegí-
vel o financiamento para a 
reabilitação de equipamen-
tos sociais como lares”. Em 
causa estarão projetos da 
responsabilidade das IPSS e 
não das câmaras.

De referir que este exer-
cício de reprogramação, no 
caso do Norte, teve o envol-
vimento pessoal do primei-
ro-ministro, António Costa, 
que se mostrou sensível aos 
argumentos dos autarcas do 
Norte.

O Conselho Regional do 
Norte elegeu, também, a sua 
nova Comissão Permanen-
te, presidida por Miguel Al-
ves, presidente da Câmara 
de Caminha. Aires Pereira, 
presidente da Câmara de 
Póvoa de Varzim, é o vice-
-presidente do órgão.

COMENTÁRIO

Fernando  
de Sousa,  
presidente CCDRN

“Em face à versão inicial 
do Norte 2020, foram re-
programados cerca 540 
milhões de euros, com as 
maiores fatias a serem 
absorvidas pelos siste-
mas de incentivos e pelos 
investimentos territo-
riais. Esta foi a reprogra-
mação mais equilibrada 
que alguma vez existiu 
nos vários quadros co-
munitários, envolvendo 
os municípios, o investi-
mento empresarial e as 
entidades promotoras do 
conhecimento, nomea-
damente universidades e 
politécnicos. É a repro-
gramação que decorre de 
um jogo de compromis-
sos negocial entre as vá-
rias entidades.” 
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A
s novas regras 
de proteção de 
dados, uma mu-

dança que diz respeito a 
todos os cidadãos e organi-
zações do estado e priva-
das, entraram em vigor no 
dia 25 de maio. A ideia é 
garantir uma maior prote-
ção das informações de to-
das as entidades e cidadãos 
da União Europeia.

É difícil, ou mesmo im-
possível, fugir ao forneci-
mento e partilha dos nos-
sos dados pessoais (nome, 
número de telefone, nú-
mero fiscal, morada, etc)  

nas ações mais simples do 
dia a dia. Perante isso e fa-
ce às novas realidades 
(marketing direto, meca-
nismos de profiling, redes 
sociais…) o Regulamento 
Geral de Proteção de Da-
dos (RGPD) vem relem-
brar-nos a importância de 
preservarmos a seguran-
ça e privacidade dos nos-
sos dados quando os for-
necemos e traz ferramen-
t a s  q u e  g a r a n t e m  a 
efetivação dos direitos aí 
previstos. 

Já ocorreram grandes 
falhas na proteção de da-
dos. A falha da Equifax, 
empresa de crédito, dei-

xou expostos 143 milhões 
de clientes em 2017. No-
mes, endereços e núme-
ros de segurança social, 
f i c a m  a c e s s í v e i s  n a 
internet. 

O caso mais recente é 
o da Cambridge Analytica 
que envolveu o Facebook 
e é apenas mais um exem-
plo de como recorrente-
mente não sabemos o que 
realmente se passa em 
t o r n o  d o s  d a d o s 
pessoais. 

É, assim, fundamental 
não ficar alheio a esta rea-
lidade e garantir que con-
trolamos a recolha, aces-
so, alteração, partilha ou 

mesmo eliminação dos 
nossos dados pessoais.

O regulamento Geral 
de Proteção de Dados 
aplica-se a todas as em-
presas e negócios que 
vendam bens e serviços a 
entidades europeias. 

Todos têm o direito de 
aceder e a retificar os 
seus dados e a ser “esque-
cidos”, isto é, a empresa 
tem de apagar os seus 
dados. 

O cliente pode dizer 
não à receção de comuni-
cações de marketing.

As empresas têm de 
garantir a portabilidade 
dos dados a terceiros. 

Atualmente, as organiza-
ções recolhem os dados e 
usam-nos para gerar ne-
gócio. Quantas vezes já 
não recebemos informa-
ção de um qualquer hiper-
mercado ou marca/loja 
via telemóvel ou na caixa 
do correio sem que tenha-
mos fornecido os nossos 
dados pessoais a essas 
entidades?

Com a nova lei, as mul-
tas podem ser de 20 mi-
lhões de euros para as 
empresas. No caso dos 
singulares são, no míni-
mo, de 500 euros. 

O estado está isento 
de penalizações.

Novas regras de proteção de dados
LEI. Multas vão desde os 500 euros, no caso pessoas singulares até aos 20 milhões de euros para as empresas.  Todos têm 
o direito de aceder e a retificar os seus dados e a ser “esquecido”, isto é, a empresa tem de apagar os seus dados.

António Orlando | texto

Saber mais

- Uma forma de perce-
ber se uma determina-
da entidade com quem 
o cidadão comum par-
tilha a informação pes-
soal cumpre ou não o 
regulamento Geral de 
Proteção de Dados 
(RGPD) é, desde logo, 
verificar se a entidade 
que solicita dados pes-
soais, garante ou não 
ao titular o direito à in-
formação. Isto é, certi-
fique-se que é infor-
mado sobre quem será 
responsável pelo tra-
tamento desses dados, 
quais as finalidades 
para as quais serão 
usados, quais os desti-
natários (caso haja) 
dessa informação e se 
vão ser alvo de trans-
ferência internacional. 
Relevante ainda é sa-
ber se o informam so-
bre os direitos que lhe 
assistem.
 
- Sempre que seja de-
tetada alguma irregu-
laridade ligada à reco-
lha ou tratamento dos 
dados pessoais, a re-
clamação deve ser 
apresentada junto da 
Comissão Nacional de 
Proteção de Dados 
(CNPD). Ações de 
marketing direto não 
autorizadas ou cedên-
cia de informação a 
terceiros sem consen-
timento, por exemplo, 
tornam claro esse 
incumprimento. 
- No caso de contato 
por organização/em-
presa que não esteja a 
cumprir, deverão ser 
contatados os serviços 
de apoio ao cliente ou 
o Encarregado de Pro-
teção de Dados da or-
ganização em questão 
(caso exista).
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Quase 60 jovens,  dos 
sub10 aos sub25, no dia 19 
de maio, encheram o Campo 
de Golfe do Aqueduto, em 
Vila Cova de Carros.

O Campeonato suscitou 
muito interesse nos jovens 
praticantes, quer pelo desa-
fiante percurso, quer pela 
presença de figuras impor-
tantes do Golfe Nacional, 
como Leonor Bessa, João 
Girão ou Daniel Costa Ro-
drigues, o que é certo é que o 
inédito número de 60 inscri-
tos passa a ser a referência 
para os próximos anos.

O Presidente da Direção 
do Paredes Golf Club, mos-
trou-se feliz e orgulhoso 
com a organização da prova, 

realçando que o Campo do 
Aqueduto “sabe receber e 
está preparado para gran-
des provas, sobretudo de 
crianças e jovens, que são a 

razão fundamental do nosso 
projeto. O sucesso deste 
evento dá garantias para o 
futuro”.

Na entrega dos prémios 

estiveram representadas a 
Federação Portuguesa de 
Golfe, por João Moutinho e 
Nelson Ribeiro, Diretor Téc-
nico e Selecionador Nacio-

nal, respetivamente, a Câ-
mara Municipal, pelo Verea-
dor do Desporto, Paulo Silva 
e a Junta de Freguesia de 
Paredes, por Paulo Costa.

Nacional de jovens no Golf de Paredes

A 
segunda etapa do 
Campeonato de 
Portugal de Kar-

ting decorreu no fim de sema-
na de 26 e 27 de maio, no Kar-
tódromo Internacional de Lei-
ria. Com organização a cargo 
do Núcleo de Desportos Mo-
torizados, a jornada ficou mar-
cada por mangas bastante 
disputadas em todas as clas-
ses em competição.

Vencedor da ronda de 
abertura do Campeonato, 
Tiago Teixeira apresentava-
-se uma vez mais como fa-
vorito na classe X30 Shifter 
Sénior. Sem conseguir im-
por o seu melhor ritmo nos 
treinos cronometrados de 
sábado, o piloto paredense 
apenas conseguiu o segun-
do melhor crono da classe – 
4º  geral .  “Andei  sempre 
dentro dos melhores tem-
pos em pista, ao longo do 
dia de hoje. A chuva acabou 
por aparecer, mas parou du-
rante a tarde. Arrisquei com 
um setup diferente, mas in-
felizmente não consegui 
baixar o meu tempo”.

Já nas mangas de qualifi-
cação de domingo, Teixeira 
imprimiu um ritmo bastan-
te forte, conseguindo um 
segundo lugar e uma vitó-

ria. Com duas prestações de 
destaque, antevia-se assim 
uma grande final no traçado 
dos Milagres.

Na derradeira manga do 

dia, o piloto Motocane ar-
rancava na segunda posição 
e aí se manteve durante as 
16 voltas. Garantindo nova 
vitória na classe, Tiago Tei-

xeira era segundo na classi-
ficação geral. No final, satis-
feito, comentou: “Tivemos 
lutas bastante animadas e 
neste tipo de traçado, sabia 

que era difícil ultrapassar. 
Nesta final procurei um er-
ro do líder, no entanto só 
tenho que estar satisfeito 
com este resultado. Conse-
gui pontos importantes pa-
ra o Campeonato que agora 
lidero isolado. Quero agra-
decer o trabalho por parte 
de toda a equipa, aos ami-
gos que me vieram apoiar e 
a todos os patrocinadores”.

O Campeonato prosse-
gue agora com a sua tercei-
ra jornada a 7 e 8 de julho, 
no traçado Vasco Sameiro 
em Braga.

TIAGO TEIXEIRA VENCE EM LEIRIA

Paredense é líder isolado 
no Campeonato de Portugal de Karting

Os vencedores:

Sub25
João Girão

Sub18
Diana Pacheco

Sub16
Daniel Costa

Sub14
João Iglésias

Sub12
Miguel Pinheiro

Sub10
Gabriel Sardo
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AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
AP. SUBIDA 2017/18

JORNADA 2.ª
  19/05

Aliados Lordelo 0-0 Paredes

Valadares Gaia 1-2 Leça

JORNADA 3.ª
  27/05

Leça 3-1 Paredes

Aliados Lordelo 2-2 Valadares Gaia

CLASSIFICAÇÃO
  P J

1 Leça 6 3

2 Aliados Lordelo 5 3

3 Paredes 4 3

4 Valadares Gaia 1 3

JORNADA 4.ª
  31/05

Aliados Lordelo 17:00 Leça

Valadares Gaia 17:00 Paredes

JORNADA 5.ª
  03/06

Paredes 17:00 Aliados Lordelo

Leça 17:00 Valadares Gaia

JORNADA 6.ª
  10/06

Paredes 17:00 Leça

Valadares Gaia 17:00 Aliados Lordelo

Tonanha vai orientar o 
Rebordosa em 2018/2019, 
ocupando a vaga deixada em 
aberto com a saída de Andrés 
Madrid, que não conseguiu 
levar o clube a disputar a fase 
de subida ao Campeonato de 
Portugal.

O treinador, de 44 anos, 
abandona o Barrosas, com 
quem tinha tudo pratica-
mente acertado para a reno-
vação de contrato.  

Nas duas últimas tempo-
radas, os rebordosenses in-
vestiram fortemente com o 
intuito de devolver o clube 
aos campeonatos nacionais, 
mas ainda não se concretizou. 
Esta época nem sequer se 
conseguiu qualificar para o 
play-off de promoção, tendo 
terminado no terceiro lugar 
da tabela da série 2 da Divisão 
de Elite da Associação de Fu-
tebol do Porto (AFP).  As re-

novações de alguns atletas 
considerados fulcrais deve-
rão estar na agenda do novo 
treinador, sendo que alguns 
nomes como Xandão, Juni-

nho e Óscar Rojas, todos eles 
cobiçados por emblemas do 
Campeonato de Portugal, di-
ficilmente permanecerão em 
Rebordosa.

O treinador David Bar-
bosa renovou contrato 
com o FC Parada. O técnico 
que chegou ao clube no 
meio da época 2015/16 

tem vindo a liderar a equi-
pa sénior de futebol mas-
culino e a coordenação de 
t o d o  o  f u t e b o l  d e 
formação.

Tonanha substituiu Andrés Madrid 
no comando técnico do Rebordosa

David Barbosa   
renova  
com o FC Parada

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
aprovou por una-

nimidade, em reunião de exe-
cutivo de 21 de maio, um vo-
to de louvor a José Mota, 
treinador do Desportivo das 
Aves, que conquistou a Taça 
de Portugal.

Segundo a autarquia, a 
proposta foi do presidente 
da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida.

José Albano Ferreira Mo-
ta, 54 anos, é natural de Lor-
delo. Iniciou a carreira de fu-
tebolista no clube da sua ter-
ra, o Aliados FC Lordelo, 
onde cedo se destacou, se-
guindo-se o contrato com o 
Futebol Clube Paços de Fer-
reira, equipa que represen-
tou durante quase uma déca-
da, tornando-se numa das 
referências da equipa, da 
qual foi também capitão.

José Mota terminou a sua 
carreira de jogador em 1996, 
ainda no Paços de Ferreira, 
passando a integrar a equipa 
técnica do clube, como trei-
nador adjunto, até chegar a 
treinador principal, em 1999. 
Treinou o Paços de Ferreira 
até 2008, tendo pelo meio 
uma breve passagem pelo 
Santa Clara dos Açores, em 
2004. Da sua carreira desta-
ca-se a qualificação do Paços 
de Ferreira para a Taça UEFA, 
n a  t e m p o r a d a  d e 

2006/2007, após ficar em 
sexto lugar no Campeonato 
Nacional. Em 2008, passou a 
treinar o Leixões, na Primeira 
Liga, alcançando para o clube 
o sexto lugar no Campeona-
to, depois de ser considerada 
a equipa sensação da época, 
ao liderar a competição entre 
a sétima e a décima jornada. 
A carreira do técnico José 
M o t a ,  n a  é p o c a  d e 
2010/2011, passa pelo Bele-
nenses, salvando o clube da 
descida, na Segunda Liga.

Segue então para o Vitó-
ria de Setúbal onde esteve 
até 2014. Ainda nesse ano, 
assumiu a liderança do Gil 
Vicente.

Na época 2016/2017 le-
vou o Desportivo das Aves à 
primeira Divisão. Foi então 
para o Clube Tunisino CS 
Sfaxien, mas acabaria por re-
gressar ao Aves a meio da 
época.

Conseguiu agora a con-
quista da Taça de Portugal. 
“José Mota, concretizou des-
ta forma brilhante o sonho de 
criança de vencer a Taça de 
Portugal, no Estádio Nacio-
nal do Jamor, este domingo, 
20 de maio de 2018”, justifica 
a proposta do voto de louvor. 
O treinador já tinha recebi-
do, em 2016, na 5.ª Gala do 
Desporto o prémio Alto 
Prestígio do Município e, em 
2017, a Medalha de Ouro do 
município.

Voto de Louvor 
para José Mota

José Mota levou a Taça à Câmara de Paredes
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O 
Governo está a 
p r e p a ra r  u m a 
proposta de lei 

em que pretende instituir no-
vos critérios para a criação 
ou fusão de freguesias. A 
proposta será trabalhada em 
conjunto com a nova direção 
da Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE).

“Iremos apresentar até ao 
fim da atual sessão legislati-
va [em junho] uma proposta 
de lei sobre critérios de reor-
ganização de freguesias. Ad-
mitimos que possam ser se-
paradas umas e agregadas 
outras”, garantiu o Ministro 
da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita.

Após a polémica reorgani-

zação de freguesias levada a 
cabo em 2012, que foi impos-
ta pelo Governo de Passos 
Coelho e feita sob orientação 
do então ministro Miguel 
Relvas, o número de fregue-
sias em Paredes baixou de 24 
para 18 devido à agregação 
das freguesias que rodeiam a 
sede do concelho. Castelões 
de Cepeda, Madalena, Bita-
rães, Besteiros, Vila Cova de 
Carros, Gondalães e Mouriz 
fundiram-se na atual fregue-
sia de Paredes.

No distrito do Porto hou-
ve uma redução de 38% de 

freguesias. Eram 394 fregue-
sias restam 243. Só o distrito 
de Lisboa reduziu mais. Na 
capital houve uma redução 
de 41%.

Em todo o território na-
cional (incluindo Açores e 
Madeira) o número de fre-
guesias baixou de 4259 para 
3091. 

Em muitos casos, uma fu-
são forçada, face a critérios 
como o de um mínimo de elei-
tores exigido.

Cabrita sublinhou que o 
debate prévio que pretende 
lançar é o de “saber que tipo 

de funções e com que escala 
devem funcionar as fregue-
sias”. O ministro frisou ainda 
que para esse debate será 
determinante a posição dos 
municípios e da direção da 
ANAFRE: “O Governo irá tra-
balhar com os autarcas.”

A promessa de rever os 
critérios que enquadram o 
que é uma freguesia está ins-
crita nos documentos que 
orientam a liderança de An-
tónio Costa desde a Agenda 
para a Década, a base do que 
veio a ser o programa eleito-
ral do PS e depois o programa 

do Governo em 2015: “A re-
cente fusão/agregação de 
freguesias foi uma oportuni-
dade perdida de uma refor-
ma consensual que reforças-
se as competências, os meios 
e a dimensão das freguesias, 
que deveria ter resultado de 
um impulso participativo das 
próprias autarquias.”

Nesse documento, Costa 
dizia que estava “fora de cau-
sa questionar o princípio da 
racionalização do mapa das 
freguesias", mas prometia 
"corrigir os erros cometidos” 
- e “solicitar aos órgãos dos 

municípios e das freguesias a 
avaliação objetiva dos resul-
tados da fusão/agregação 
para, em função dessa análi-
se, corrigir os casos que se 
r e v e l e m  t e r  s i d o  m a l 
decididos.”

Refira-se que o Governo 
está igualmente a preparar 
uma alteração às áreas me-
tropolitanas em que prevê a 
eleição direta dos respetivos 
presidentes nas eleições pa-
ra o poder local, transfor-
mando assim estas associa-
ções de municípios em autar-
quias intermédias.

TERRITÓRIO. 
Polémica reorgani-
zação de freguesias 
foi em 2012, im-
posta pelo Governo 
de Passos Coelho e 
feita sob orienta-
ção do então minis-
tro Miguel Relvas. 
Paredes baixou de 
24 freguesias para 
18 devido à agrega-
ção das freguesias 
que constituem o 
núcleo urbano da 
sede do concelho. 

António Orlando | texto

DESTAQUE

PUB

Governo promete reabrir em junho 
dossier da criação e fusão de freguesias

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, quer baralhar e dar de novo na política de reorganização do território
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O atual presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des assume que mudou de 
opinião, embora admita que 
na sua equipa haja quem 
pense de forma diferente 
face à questão de uma nova 
ordem territorial. A medida, 
se não houver adiamentos, 
será este mês colocada em 
cima da mesa pelo PS –  par-
tido de Artur Pereira da Sil-
va foi eleito. 

Em entrevista ao Pro-
gresso de Paredes, Artur 
Pereira da Silva, começa por 
explicar a sua posição face à 
hipotética ideia de desse-
gregação da freguesia Pare-
des que a todo o momento 
poderá ser colocada em ci-
ma da mesa. Recorde-se que 
a CDU foi a eleições Autár-
quicas com a promessa de 
relançar a discussão para 
que, “caso as populações as-
sim o queiram” seja devolvi-
da a identidade às fregue-
sias, no caso de Paredes a 
Castelões de Cepeda, Ma-
dalena, Bitarães, Besteiros, 
Vila Cova de Carros, Gonda-
lães e Mouriz. 

Progresso de Paredes 
(PP) - O que é que acha da 
ideia da desagregação de 
freguesias? 

Artur Pereira da Silva 
(APS) - Fui contra a agrega-
ção de freguesias, mas hoje 
já mudei de opinião. Pela ex-
periência que tenho e pela 
dinâmica que vejo criada 
julgo em torno destas novas 
freguesias como um todo 

podem funcionar melhor. 
No entanto sempre disse às 
pessoas que compõem a lis-
ta que ganhou a junta de Pa-
redes, alguns que são a favor 
da desagregação, que não 
colocaria qualquer entrave. 
Se a questão for colocada 
em cima da mesa as coisas 
seguirão os trâmites nor-
mais. No entanto não serei o 
motor para que se faça a de-
sagregação, mas não coloco 
qualquer entrave desde que 
as pessoas locais estejam in-
t e r e s s a d a s  n a 
dessegregação. 

PP - Este novo modelo 
de freguesia (de Paredes) 
tem funcionado bem?

APS – Sim. A freguesia é 
um bocadinho grande de 
mais, mas também quando 
constituiu a minha equipa 
procurei ter elementos de 
cada um dos sítios que me 
pudessem coadjuvar na mis-
são de gerir a freguesia. 
Também há sinergias que 
advêm dessa agregação que 
podem ser aproveitadas e se 
calhar trazer benefício à sua 
freguesia no seu conjunto. 
Isto para alem de a freguesia 
com esta agregação coinci-
dir com o perímetro da cida-
de. Acho que se calhar fazia 
algum sentido. 

PP - Se percebo é mais 
adepto de uma maior des-
centralização de meios do 
que de dessegregação….

APS – Acho que a fregue-
sia para a dimensão que tem 

muito poucas as verbas para 
as competências que já te-
mos. É um orçamento muito 
limitado. Seria de facto mais 
favorável que era mais favo-
rável um reforço de verbas 
mais que a dessegregação. 

PP - As críticas que mais 
se ouvem de quem não são 
adeptos deste modelo é 
que há uma grande concen-
tração de poder em Pare-
des obrigando os muníci-
pes das antigas freguesias a 
deslocarem-se à antiga 
Castelões de Cepeda para 
t r a t a r  d e  u m  s i m p l e s 
atestado…

APS – A gestão embora 
não esteja completamente 
concentrada aqui –  como já 
disse temos os vários repre-
sentantes nos diferentes sí-
tios continuam a abrir os es-
paços das juntas nos horá-
rios que abriam no passado 
e tratam lá dos assuntos que 
eventualmente as pessoas 
procuram tratar – é logico 
que as pessoas que lá estão 
não são o Presidente de Jun-
ta. Há documentos que têm 
de ser assinados por mim e 
outras situações que carece 
de passagem por Castelões 
de Cepeda. Isso claro em 
termos de celeridade, se ca-
lhar, quem vive no centro da 
cidade tem a vida mais facili-
tada. Os outros se calhar 
têm de esperar mais por al-
gum documento, mas nós 
temos procurado de manter 
a l g u m  s e r v i ç o  d e 
proximidade. 

 ENTREVISTA. ARTUR PEREIRA DA SILVA,  
PRESIDENTE DE JUNTA DE PAREDES

“Não serei 
o motor 
para que se faça 
a desagregação”

PUB

Artur Pereira da Silva, presidente da Junta de Freguesia de Paredes
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P
ese embora o discurso técnico e 
político do executivo municipal, 
a tendência crescente para o de-

senvolvimento de programas e projetos 
e para a construção de espaços destina-
dos à prática de atividade física para a 
população em geral, o modelo de desen-
volvimento desportivo que é posto em 
prática no município tem assentado no 
desporto de elite. De facto, as instala-
ções desportivas, maioritariamente co-
dificadas e normalizadas para o despor-
to de elite, constituem o programa ou 
área de intervenção mais referenciada, 
e, potencialmente, a que maior investi-
mento absorve do orçamento para o 
desporto, em função dos custos da cons-

Que politica municipal para     o desporto?
t r u ç ã o ,  g e s t ã o ,  c o n s e r v a ç ã o  e 
apetrechamento. 

O apoio ao associativismo desportivo, 
em todas as suas dimensões designada-
mente na cedência de instalações, trans-
portes e, sobretudo em comparticipações 
financeiras, constitui outra fonte de in-
vestimento no desporto de elite, dada a 
sua materialização no rendimento des-
portivo e na competição. 

Outra área de atuação referenciada 
para o desporto de elite, é a aposta no es-
petáculo e eventos de natureza desporti-
va que assumem, para além dos objetivos 
meramente desportivos, a promoção e 
visibilidade mediática do concelho e a 
imagem do respetivo município. Quanto 
ao desenvolvimento da estrutura política 
e técnica, constata-se uma fraca ou quase 
nula independência do desporto em rela-
ção a outras áreas, quer no alinhamento 
da distribuição dos pelouros quer na de-
s i g n a ç ã o  d a s  u n i d a d e s  o r g â n i c a s 
camarárias. 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Da importância  
de não ver televisão

D
izia-me há dias um 
amigo que há anos 
que não via televisão. 

Estranhei. Tratava-se de uma 
pessoa altamente responsá-
vel, antigo quadro político com 
intervenção de âmbito nacio-
nal, com inúmeras e perma-
nentes provas, ao longo dos 
tempos, de interesse e partici-
pação na vida da comunidade. 
Percebi que acima de tudo se 
tratava de uma sustentável 
aversão ao quotidiano infor-
mativo que a televisão repro-
duz. E concluo que ele tinha 
toda a razão. Eu próprio sinto o 
mesmo.  

Ele fartara-se (é o termo 
certo!) das manobras de mani-
pulação daquela cambada de 
cartilheiros ao serviço do im-
pério, ao serviço do dinheiro, 
ao serviço do poder de facto. 
Ele, habituado ao confronto 
de ideias, á dialéctica da opi-
nião baseada na razão, ao res-
peito pela pluralidade, fartara-
-se enojado do discurso previ-
sível, do maniqueísmo, do 
preconceito, da falsidade in-
formativa de tantos avença-
dos. Sim, que quem domina 
modernamente nas televi-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

sões, quem instrumentaliza a 
informação, os conteúdos, as 
agendas, é gente que só subiu 
na carreira mostrando uma 
certa fidelidade, beijando 
mãos enluvadas, silenciando 
realidades incómodas. O jor-
nalismo deixou de ser ética, 
escola, compromisso com a 
verdade e passou a ser deter-
gente para amaciar consciên-
cias. A máquina desinforma-
dora é global, sem cedências 
fáceis á qualidade. O jornalis-
mo militante tornou-se dis-
curso mercenário.  

São paradoxalmente ami-
gos do Trump, apesar de o con-
siderarem idiota. São amigos 
de Israel, apesar de saberem 
ser um Estado terrorista. São 
amigos das petro-monarquias 
árabes, apesar de as conside-
rarem medievais e reaccioná-
rias. São amigos dos populistas 
neofascistas, apesar de os con-
siderarem anacrónicos. 

Nas suas bocas há sempre 
um visco, um ódio profundo 
contra os resistentes, os não-
-alinhados, os independentes, 
os defensores de alternativas. 
Não citarei alguns dos seus no-
mes, por serem sumamente 
conhecidos. E produzirem o 
que produzem: lixo informati-
vo, nauseabundo, contamina-
do. Quer seja sobre o Brasil, a 
Venezuela, Angola, a Irlanda 
ou a Coreia do Norte. Quer se-
ja sobre a guerra, a corrupção, 

cristianoribeiro@gmail.com

a violência desportiva ou os 
offshores. Quer seja sobre a 
soberania alimentar, a polui-
ção ambiental, a politica fiscal 
ou de crédito. Na televisão 
eles nunca deixarão de produ-
zir o que sabem fazer melhor: 
propaganda.

Reproduzem acriticamen-
te as expressões e concepções 
do Departamento de Estado 
norte-americano e portanto 
não merecem a carteira pro-
fissional que têm. E sem con-
traponto. Se alguns disserem 
que a Terra é plana, quem ou-
sará se opor? Alguns dirão que 
exagero. Contam-se pelos de-
dos os verdadeiros jornalistas, 
os que respeitam a nossa inte-
ligência, os que não ousam so-
brepor os factos a qualquer 
interpretação desses mesmos 
factos. Há uma União Nacio-
nal informativa, em regime 
formalmente democrático.  

Por isso, não ver, não con-
sumir a informação uniformi-
zada de tanto canal televisivo 
disponível é medida de higiene 
mental. Por desnecessária. 
Por perigosa. Por deletéria. 
Procure-se na blogosfera, nas 
redes sociais. Encontraremos 
muita falsidade, muita desin-
formação, mas se persistentes 
encontraremos a luz luminosa 
d e  u m a  r a c i o n a l i d a d e 
humana. 

O clássico jornalismo sério 
morreu.

A
lguém acredita que neste 
ano de 2018 não teremos 
incêndios florestais? Impos-

sível! A época de risco de incendio 
está aí outra vez e em pleno século 
da tecnologia e dos milhões ditos 
gastos em “prevenção” ninguém fica 
indiferente às trágicas mortes de 64 
pessoas no incêndio de Pedrógão. A 
culpa não pode ser, ano após ano, 
d a s  t r o v o a d a s  s e c a s  o u  d o s 
incendiários… 

Não é normal que as comunica-
ções no terreno tenham falhado 
(devido aos cortes de Sócrates no 
SIRESP), que dos seis helicópteros 
de combate ao fogo, Kamov, de 340 
milhões de euros, apenas três voem 
com limitações e que um país Euro-
peu como o nosso não tenha pelo 
menos dois aviões pesados anfíbios 
de combate a incêndios, que todo o 

sul da Europa possui. Pior do que is-
so, será impossível resolver o pro-
blema quando a maior parte do or-
çamento se aloca ao combate e não 
à prevenção, assim como não dá pa-
ra acreditar que se aposte na caça à 
multa. Particularmente, ditando a 
penalização dos proprietários dos 
terrenos florestais com obrigação 
imposta de limpeza sem que seja da-
da uma solução de valorização do 
m a t e r i a l  c o m b u s t í v e l  o u  d a 
propriedade.

Em Paredes, a Câmara Munici-
pal informou a 15 de Março, que 
62,5% dos proprietários conside-
rados em zona de risco (junto a zo-
nas industriais ou habitações) já 
haviam realizado o seu trabalho de 
limpeza, correspondente a mais de 
600 ha de área e que teriam até 31 
de Maio para evitar a Multa, ao 
mesmo tempo que estabeleceu até 
30 de Abril como prazo para a lim-
peza das estradas municipais de 
maior risco nas freguesias de 
Aguiar de Sousa, Recarei, Sobreira, 
via Rota dos Móveis em Lordelo e 
zona do cruzeiro de Baltar. No caso 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Fogos! Outra vez?

mariocamilomota@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Que politica municipal para     o desporto?
De forma geral, o desporto está asso-

ciado a outras áreas de intervenção, pres-
supondo falta de autonomia perdendo o 
caráter próprio que lhe está associado.

Constata-se o posicionamento do des-
porto nos níveis inferiores do organigra-
ma municipal e de reduzida importância, 
dada a sua associação a outras áreas de 
intervenção distintas. 

No que se refere aos instrumentos de 
planeamento, o município tem abdicado 
dos planos de desenvolvimento específi-
cos para o desporto e de carta desportiva 
municipal como recurso estratégico às 
políticas desportivas. 

Na questão da regulamentação e nor-
malização de critérios para a sua atuação, 
regista-se curiosamente, que o município 
não dispõe de regulamento de apoio ao 
associativismo não acompanhando a im-
portância desta área na intervenção des-
portiva municipal. 

A regulamentação específica para ati-
vidades desportivas na via pública tam-

bém é completamente descurada no 
município. 

É quase nula a constituição de estrutu-
ras de suporte e apoio às decisões e pro-
cessos de intervenção desportiva como o 
conselho municipal de desporto ou gabi-
netes de apoio para tratamento de áreas 
específicas. 

Pelo que se considera importante a 
criação de comissão técnica do desporto, 
que inclua gestores do desporto munici-
pal para o exercício da gestão e coordena-
ção dos processos municipais, que consti-
tua o suporte de todas as atividades ou 
processos gerados e desenvolvidos no 
concelho. Constituir o conselho municipal 
do desporto, composto pelos responsá-
veis das várias coletividades e onde tenha 
acento a comissão técnica do desporto. 
Elaboração e gestão da carta desportiva 
intermunicipal. Fica o contributo para que 
este Executivo do Município de Paredes 
altere definitivamente a forma redutora 
de ver e sentir o desporto.

Fogos! Outra vez?
das estradas, ninguém sabe se hou-
ve multa…

Com certeza não será o eleitora-
lismo em fotografias (dos políticos), 
que irá evitar os fogos florestais.

Importa sim saber o está a ser fei-
to para evitar a catástrofe anual dos 
incêndios e se a prevenção é realista 
para o nosso território, daí algumas 
questões saltam aos olhos de qual-
quer um: Qual é o plano de acessos e 
a capacidade dos pontos de água 
para abastecimento de um elevado 
número viaturas, definidos para o 
concelho? Existe capacidade dos 
meios para proceder à abertura de 
aceiros de emergência? Estão defi-
nidas equipas de apoio aos Bombei-
ros ou aos Sapadores Florestais 
(que normalmente veem de fora) 
quer de logística quer operacional 
para preparar a intervenção? Estas 
respostas não podem ser dadas pe-
las corporações de Bombeiros de 
Paredes mas sim pela Proteção Civil 
Municipal.

Pensando nos piores cenários de 
intervenção, foi verificada a capaci-
dade de garantir as necessidades 

básicas da população afetada? ou é 
normal ficar sem água, luz ou telefo-
ne em todas as épocas de incêndio? 
Existem meios de emergência para 
desobstruir e reparar as vias afeta-
das e assegurar o reencaminhamen-
to do tráfego? E ao nível da capaci-
dade de resposta dos serviços de 
saúde, é possível ter acompanha-
mento direto e local das populações 
afetadas? Alguma vez se pensou em 
testar a uma evacuação de emer-
gência da população? 

Para além disso, é crucial que se 
promova a valorização dos recursos 
da floresta como primeiro meio para 
que os proprietários tenham estí-
mulo para a prevenção assim como 
melhor formar para práticas flores-
tais como as queimadas.

31 de Maio está à porta e termina 
o prazo dado pelas autoridades para 
caçar a sua inoperância eventual-
mente com a benevolência eleitora-
lista do “ninguém tem de pagar”…

Espero sinceramente que os 
Bombeiros do concelho de Paredes 
tenham um bom Ano e com “pouco 
trabalho”.

Ganhar o futuro  
no  mundo do trabalho

H
á muito tempo que 
o modelo de rela-
ções laborais tem 

vindo a ser questionado 
com especial incidência so-
bre o papel desempenhado 
pelos actores principais, no 
que concerne à sua repre-
sentatividade e até à sua 
existência.

O associativismo, patro-
nal e sindical, tem tido uma 
relevância enorme na regu-
lação de uma sociedade ca-
da vez mais consumista, 
profundamente individuali-
zada e consequentemente 
dada a desequilíbrios de na-
tureza económica e social.

O modelo de relações la-
borais português assenta 
na pulverização das estru-
turas representativas de 
ambos os lados.

Já foi amplamente de-
monstrada a estreita liga-
ção entre uma forte nego-
ciação colectiva para a pro-
tecção dos trabalhadores, a 
distribuição de riqueza e o 
combate à precariedade.

Portugal é a par da Espa-
nha e da Polónia um dos paí-
ses da UE que apresenta um 
maior índice de precarieda-
de. Não é por isso de estra-
nhar que este governo te-
nha feito da batalha contra 
a precariedade uma priori-
dade insistentemente con-
cretizada. Pela segunda vez 
a nível nacional e decorri-
dos mais de vinte anos des-
de o processo de legaliza-
ção de trabalhadores pre-
cários feito por António 
Guterres, este Governo en-
cetou o chamado PREVPAP 
(Programa de Regulariza-
ção dos Vínculos Precários 
na Administração Pública), 
ainda a decorrer e em que 
apenas a nível da Adminis-

tração Central se abrangeu 
c e r c a  d e  3 2 . 0 0 0 
trabalhadores. 

Não podemos esquecer 
os 4 anos de governo PSD/
CDS que tão tragicamente 
marcaram o quotidiano de 
milhões de portuguesas e 
portugueses, agravando os 
índices de precariedade e 
lançando milhares de pes-
soas na pobreza, com espe-
cial impacto nas crianças, 
jovens e idosos/as e engros-
sando uma nova e infeliz 
categoria – a dos trabalha-
dores pobres. Aqueles que 
apesar de trabalharem não 
conseguem auferir rendi-
mentos que lhes garantam 
uma vida digna.

É neste contexto com-
plexo que o governo do PS, 
decorrido um ano sobre o 
lançamento do Livro Verde 
para as Relações de Traba-
lho -  um diagnóstico minu-
cioso sobre a situação do 
mercado de trabalho em 
Portugal. 

“A tecnologia da robóti-
ca tornar-se-á dominante 
na próxima década. Influen-
ciará todos os aspectos do 
trabalho e da casa. A robóti-
ca tem capacidade para 
transformar vidas e práti-
cas de trabalho, aumentar 
os níveis de eficiência e de 
segurança e proporcionar 

níveis de serviços reforça-
dos e criar emprego. O seu 
impacto aumentará ao lon-
g o  d o  t e m p o ,  o  m e s m o 
acontecendo com a interac-
ção entre robôs e pessoas”.

 A inovação tecnológica 
resultante de um desenvol-
vimento científico sem pre-
cedentes permite reconhe-
cer que estamos a passar de 
uma sociedade assente no 
trabalho com uma forte 
componente humana para 
uma sociedade do conheci-
mento em que os meios tec-
nológicos são cada vez mais 
preponderantes.

Tal facto, com desenvol-
vimentos ainda não plena-
mente identificados nas 
suas consequências im-
põem um envolvimento da 
sociedade e das suas insti-
tuições e organizações re-
conhecidas como funda-
mentais na relação com as 
pessoas em concreto e na 
promoção do bem-estar in-
dividual e colectivo.

Não resisto a citar Steve 
Jobs: “A tecnologia por si só 
não é nada. O que é impor-
tante é que tenhas fé nas 
pessoas, que basicamente 
são boas e inteligentes e 
que se lhes derem as ferra-
mentas adequadas irão fa-
zer coisas maravilhosas 
com elas”.   

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com



16 Sexta-feira 1 de Junho de 2018  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

O  Dia Mundial da Criança 
em Portugal é celebrado a 1 
de Junho. Nesta data, onde 
as crianças são o centro das 
atenções, organizam-se di-
versos eventos e atividades 
para as crianças, de forma a 
celebrar o Dia Mundial da 
Criança. A data é celebrada 

em vários países, contudo a 
data da comemoração difere 
de país para país. As Nações 
Unidas aprovaram a 20 de 
Novembro de 1959 a Decla-
ração dos Direitos da Crian-
ça, proclamando os direitos 
das crianças de todo o mun-
do. A Associação Clube Jazz 
de Baltar e a Junta de Fre-
guesia associaram-se para 
contribuir para a felicidade 
das crianças de hoje, para 
que possam ser melhores se-
r e s  h u m a n o s  n o  d i a  d e 
amanhã.

Face à impossibilidade de 
muitos pais estarem presen-
tes, a celebração acontecerá 
no próximo dia 2 de Junho ( 
sábado ), a partir das 15 ho-
ras. A Associação Clube de 
Jazz é a responsável pelos 
insufláveis e outros diverti-
mentos, enquanto que a Jun-
ta de Freguesia fará a oferta 
dos lanches para os partici-
pantes. Este evento já tem 
tradição em Baltar e é para 
continuar no futuro, pois não 
há nada mais puro que o sor-
riso de uma criança.

    BALTAR

Festa da Criança  
no Largo Pereira Inácio

FAUSTINO 
 SOUSA

Como vem sendo habi-
tual, no último dia do mês 
de Maio, a  Paróquia de Bal-
tar organizou  uma Procis-
são de Velas à “ Nossa Se-
nhora de Fátima”  que per-
correu várias ruas de Baltar. 
Este ano a procissão teve o 

seu início junto ao Sobreiro 
com mais de 300 anos e que 
é conhecida pela Rua do So-
breiro e fez o  seguinte per-
curso: Rua do Sobreiro » 
Rua 1º de Dezembro » Rua 
das Barrelas » Rua da Aldeia 
» Capela da Sra. das Neces-

sidades. Este foi um evento 
de carácter religioso e tam-
bém cultural, pois está for-
temente enraizado na cul-
tura local, sendo um mo-
m e n t o  d e  p r o f u n d a 
d e v o ç ã o  e  c o m u n h ã o 
coletiva.

A Junta de Freguesia de 
Baltar  procedeu à desin-
festação da capela mortuá-
ria,   que foi  afetada por 
uma praga de insetos, pul-

gas e percevejos. Por este 
motivo, durante o  fim de 
semana de 26 e de 27 de 
Maio, a capela foi encerra-
da. Por este motivo , a “ Ca-

pela da Quintã “ foi utiliza-
da como capela mortuária 
para fazer face ao faleci-
mento que ocorreu nesse 
fim de semana.

Os Infantes e Cadetes 
dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar, representaram o 
Concelho de Paredes no pri-
meiro campeonato nacional 
denominado “ Bombeirinho 
de Ferro “, que decorreu nos 
dias 18,19 e 20 de Maio na 
cidade de Lamego. André 
Neves, Bruna Gonçalves, 
Daniela Coelho, Diana Bar-
bosa, Jorge Barbosa, Sara 
Garcês, Soraia Vieira e Tiago 
Machado obtiveram o 1º lu-
gar a nível distrital e foram 
segundos a nível nacional 
onde representaram da me-
lhor forma o Concelho de 
Paredes no 1º Campeonato 

Nacional “Bombeirinho de 
Ferro – Lamego – 2018”. A 
Junta de Freguesia endere-
ça os parabéns aos jovens e 

ao seu treinador, que foram 
uns dignos representantes 
de uma corporação sempre 
em grande destaque.

O Serviço de Atendimento 
Social de Paredes, vai ter uma 
atendimento quinzenal na 
Junta de Freguesia, entre as 

9h e as 12h30m e nas seguin-
tes datas: 

Junho Dias 5 e 26; Julho 
Dias 3 e 17; Agosto Dias 7 e 

28; Setembro Dias 11 e 25; 
Outubro Dias 9 e 23; Novem-
bro Dias 6 e 20 e Dezembro 
Dias 4 e 18.

O Instituto Clínico de Pe-
nafiel vai efetuar uma ras-
treio gratuito no próximo dia 
5 de Junho, entre as 16horas 

e as 19h30, nas instalações da 
Junta de Freguesia de Baltar.
Terapia da Fala, Psicologia  e 
Terapia Ocupacional, são as 

áreas abrangidas pelo ras-
treio que poderá ter a com-
participação da Segurança 
Social.

Procissão de Velas 

Desinfestação da Capela Mortuária

B.V. Baltar obtiveram 1º Lugar a nível  
distrital e 2º lugar a nível nacional  
na competição "Bombeirinhos de Ferro"

Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social de Paredes

Rastreio Gratuito 
A Associação Juvenil de 

Paredes (Parjovem) realizou 
o Trail da Raposa, no dia 27 
de maio, competição com-
posta por um ultra trail com 

43 km de distância, por um 
trail com 19 km, por um mini 
Trail com 12 km e por uma 
caminhada igualmente com 
12 km de extensão.

As partidas e chegadas 
decorreram no Parque José 
Guilherme. Segundo dados 
da organização a prova que 
é pontuável para a Taça de 
P o r t u g a l  –  S k y 2 0 1 8 
(Skyrunning), reuniu 1043 
atletas do Trail da Raposa, 
que na manhã deste domin-
go partiram do Parque José 
Guilherme para o comboio 
com destino ao apeadeiro 
de Parada de Todeia. A 6ª 

edição da competição Trail 
da Raposa passou pelas fre-
guesias de Paredes, Baltar, 
Cête, Recarei, Sobreira, 
Vandoma, Parada de Todeia 
e Aguiar de Sousa.

Os atletas tiveram a 
oportunidade de percorrer 
locais emblemáticos do con-
celho de Paredes, desde a 
Senhora do Salto, à Serra do 
Muro, Castromil, Mosteiro 
de Cête, passando ainda pe-
la Ribeira de Santa Comba e 
pelo Covão.

O evento contou com o 
apoio do município e de di-
versas empresas.

Trail da Raposa apanhou o comboio 
para a zona Sul do Concelho

Classificação:

Vencedor Masculino 43km
Bruno Jesus

Vencedor Feminino 43km 
Ana Costa

Vencedor Masculino 19km 
Marco Faria

Vencedor Feminino 19km 
Gisela Sousa

Vencedor Masculino 12km 
Ivo Barbosa

Vencedor Feminino 12km 
Albertina Cunha
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FREGUESIAS

No passado sábado, dia 
19 de maio, a cantina do Pa-
vilhão Manuel Moreira Ne-

to  encheu-se para receber 
o Festival das Sopas, numa 
organização a cargo dos Es-

cuteiros  Agrupamento 
1030 dos escuteiros de Re-
bordosa. Já com algumas 

edições este certame visa 
angariar fundos para as 
obras da nova Sede.

Paredes conta com uma 
equipa de Patinagem Artís-
tica denominada ADPA As-
sociação Desportiva de Pa-
t i n a g e m  A r t í s t i c a  d e 
Paredes. 

Já alguns anos que parti-
cipam em várias provas na-
cionais e internacionais 
tem atletas consagrados, 
campeões nacionais e eu-
ropeus e do mundo.

Filipe Sereno, treinador 
– Associação Desportiva 
de Paredes que tem cerca 
de 50 atletas, dos 4 aos 25 
anos, treina afincadamen-
te, três dias por semana.

Ao longo do ano partici-
pam em várias atividades 
no âmbito de Patinagem 
Artística esta associação 

conta também com vários 
campeões nacionais nos 
mais variados escalões.

No próximo fim de se-
mana dia 2 e 3 de junho es-
tarão no Pavilhão Munici-

pal de Custoias em Matosi-
n h o s  a  p a r t i c i p a r  n u m 
campeonato distrital.

Integrado nas come-
morações dos 40 anos da 
Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa, a Tuna de 
Rebordosa fez um concer-
to no salão nobre dos 
Bombeiros. 

Durante quase uma 
hora foram tocados e can-
tados vários temas como: 
Alvorecer; Joaninha; Avé 
Maria do Coração; Meu 
Lirio Roxo do Campo; Ma-
lhão de Cinfães; Homena-
gem a Rebordosa; Eu ouvi 
um Passarinho; Vira das 
Espanholas; Romarias; Se 

Fores ao Alentejo; Até 
amanhã; e por fim o Hino 
dos Bombeiros.

A Associação que tem 
desenvolvido várias ativi-
dades integradas nas co-
memorações do 40º. ani-
versario tem colocado to-
da a população a interagir 
com a corporação.

A Tuna de Rebordosa 
adoptou um reportório 
onde recriou as denomi-
nadas “Melodias de Sem-
pre”, onde constam temas 
marcantes dos anos 40 a 
60. Foram tocados e can-
tado os parabéns.

Agrupamento de escuteiros  
1030 de Rebordosa fizeram festival da sopa

Patinagem artística de Paredes

Tuna de Rebordosa deu  
concerto nos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa

    BITARÃES

Dia da paróquia 
em Bitarães

No próximo dia 3 de 
junho, como de costu-
me, será celebrado, nes-

ta freguesia, o Dia da 
Paróquia. Haverá Missa 
às 11h30 na Capela de 
N o s s a  S e n h o r a  d o s 
Chãos seguindo-se um 
almoço partilhado. Será 
um convívio onde reina-
r á  a  a l e g r i a  e  a  b o a 
disposição.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

No próximo sábado, 2 de 
Junho, pelas 21h30, a Equipa 
Sócio Caritativa da Paróquia 
de Santa Eulália de Sobrosa 
dinamiza um evento cultural 
com fins solidários.

A iniciativa terá lugar no 

Salão Nobre do Centro Paro-
quial de Sobrosa, onde ac-
tuará a Orquestra da Asso-
ciação de Cultura Musical 
Cetense.

Para assistir ao espectá-
culo, basta entregar bens ali-
mentares ou de higiene, que 
se destinarão a ser distribuí-
dos por famílias carenciadas 
das paróquias de Besteiros, 
Cristelo,  Duas Igrejas e 
Sobrosa.

    SOBROSA

Concerto Solidário

CRISTIANO
MARQUES

Um abatimento do piso 
na rua do Costumeiro em 
Rebordosa, na sequência 
das fortes chuvas regista-
das, obrigou já há várias se-
manas ao corte temporário 
da circulação. De acordo 
com os moradores da zona, 
o buraco, em parte da via, 
“tem dimensões considerá-
veis" e terá sido "causado 
pelas fortes chuvas".

O trânsito teve de ser 
cortado pela proteção civil.

Segundo a mesma fonte, 
o local mostra "alguns si-
nais" de poder continuar a 

abater. No entanto espera-
-se que a Câmara Municipal 

resolva o problema ainda 
durante este verão.

    REBORDOSA

Rua do Costumeiro  
interdita ao trânsito há várias semanas

PAULO 
PINHEIRO
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CULTURA

PUB

António Abreu, Natural de 
Guimarães e aluno de órgão na 
classe do professor Bruno Tei-
xeira, foi admitido no passado 
dia 17 de abril para a ingressão 
no 1º ano de licenciatura em 
órgão no Conservatorium van 
Amsterdam, na Holanda. O 

aluno ingressão na classe de 
órgão do professor Pieter van 
Dijk, considerado um dos me-
lhores organistas do mundo.   
Refira-se que o Conservatório 
de Amsterdão é considerada 
uma das melhores Universida-
des da Europa.

Cerca de 240 pessoas 
assistiram inauguração 
da exposição coletiva de 
artes plásticas "Emoções 
em forma de arte" e ao 
concerto comemorativo 
do 85.º aniversário da 
Cooperativa de Electrifi-
cação A LORD, no passa-
do sábado, dia 19, pelas 
2 1 h 0 0  e  2 1 h 3 0 , 
respetivamente.

Jovem Músico do Conservatório 
de Paredes entrou  
numa das melhores escolas  
de música da Europa

Mostra coletiva n´Alord

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  JUN'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até dia 30 | Exposição Coletiva  
de Artes Plásticas 
Emoções em  Poema de Arte

Dia 30 | 21.30 h | XIX Orfflord

BIBLIOTECA
Escritor do mês de abril  
Helena Sacadura Cabral

Até dia 2 | Feira do Livro 

Dia 1 | Museu A LORD  
Comoração do Dia Mundial da Criança  

Dia 10| 10.30h | Histórias de Encantar 
Trincas o Monstro dos Livros 
Emma Yarlett

Dia 14 | 15h | Do livro para o palco  
3 abóboras e 400 camelos

O Leituras Sugere…  
Temas Infantojuvenis 
Malaquias não resiste a um chocolate 
Mário Cordeiro

COOPERAÇÃO
Dias 6 e 13 | Artes Manuais 

De 18 a 29 | 14.30-17.30h |Atividades 
nas férias de verão
 
PAREDES (cidade)
Dia 1 | 21.30h | Biblioteca Municipal | 
Café Literário com Rui Guedes

Dia 2 | 15.30h |Casa da Cultura 
Filme | Mergulho de Vida 

Dia 3 | 10h – 17-30 h |Parque José 
Guilherme | Domingo no Parque  
Mini Golfe | Paredes Golfe Clube 

Dia 3 | 16h | Biblioteca Municipal  
de Paredes | Aula Aberta de  
Biodanza® - O Despertar do Eros Vital 
Atividade paga

Dia 8 | 21h | Apresentação de Livro 
 “Salvatore” de Catarina Garcês

 2 e 9 | 9-13h| Workshop 
Senhora do Salto |Património e Pintura  
Técnica mista de colagem e pintura

Dias 16 e 23 | 9-13 h | Workshop 
Casa da Cultura |Património e Pintura 
Pastel a Seco

A
s  o f i c i n a s  d a 
Câmara Muni-
cipal de Pare-

des serviram de palco para 
acolher no sábado, 26 de 
maio, um recital de poesia 
e música.

O objetivo de criar um 
momento cultural num 
espaço “pouco comum e 
pouco recomendável” foi 
conseguido ao surpreen-
der o público com uma 
intervenção musical e 
poética espontânea a de-
c o r r e r  n a s  o f i c i n a s 
municipais.

O espetáculo desta-
cou-se pelo “local inusita-
do do evento e pela quali-
dade dos músicos e atores 
que deram corpo ao proje-
to poesia e música em lu-
gares pouco recomendá-
veis. O público paredense 
aderiu a este espaço das 
oficinas municipais para 
conhecer esta fusão musi-

cal e poética que procura 
explorar a relação cultural 
da comunidade em dife-
rentes cenários”, subli-
nhou a vereadora da Cul-
tura do município de Pare-
des, Beatriz Meireles.

Os atores Patrícia Tei-
xeira, Amílcar Mendes e 
Fernando Soares deram 
voz às palavras encenadas 

e musicadas, acompanha-
d a s  p e l a  g u i t a r r a  d e 
Eduardo Soares e pelo 
trompete de Sérgio Perei-
ra, numa produção de Mi-
guel Augusto. O evento, 
apoiado pela autarquia, 
contou com a parceria do 
Conservatório de Música 
de Paredes e da Rota do 
Românico.

Poesia e música nas oficinas 
municipais de Paredes
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MUNDIAL DE RALIS

O 
paredense Al-
f r e d o  B a r r o s 
que faz equipa 

com o navegador Vítor Hu-
go alcançou o 4.ºlugar entre 
os pilotos portugueses que 
lograram atingir o final do 
V o d a f o n e  R a l l y  d e 
Portugal.

“Missão cumprida numa 
edição difícil do Rali, marca-
da pela dureza do piso. Or-
gulho na determinação dos 
nossos pilotos, e no exce-
lente trabalho desenvolvi-
do pela nossa equipa técni-
ca na preparação do Fiesta 
R5”, exclamou a dupla do 
team Acácio Racing.

Desta vez o irmão, Elias 
Barros, atual vereador na 
Câmara de Paredes, não 
participou no Rally e assis-
tiu de bancada à passagem 
dos pilotos de resto à seme-
lhança do sobrinho, João 
Barros. O piloto da Fibro-
made este ano está mais 
preocupado com a vida em-
presarial relegando para 
segundo plano a sua partici-
pação nos ralis. 

O Rally de Portugal ter-
minou em Fafe e consagrou 
pela primeira vez o belga 
Thierry Neuville que ao vo-
lante de um Hyundai i20 es-
treou-se a vencer em Portu-
gal e passou a liderar o Mun-
dial. O piloto da Hyundai 
concluiu o rali português na 

frente dos Ford Fiesta WRC 
de Elfyn Evans e Suninen 
Teemu. Armindo Araújo, o 
melhor português, garantiu 
a segunda vitória consecuti-
va no Campeonato de Por-
tugal. Factos de um Rally 
que começou em Paredes, 
com o Shakedown de Baltar.

Por cá, Jari-Matti Latva-
l a  f o i  o  m a i s  r á p i d o  n o 
Shakedown realizado no 
Kartódromo de Baltar.

Entre os pilotos portu-
gueses,  Miguel  Barbosa 
(Skoda Fabia R5) foi o mais 
rápido logo seguido pela 
dupla José Pedro Fontes/
Paulo Babo na estreia do Ci-
troen C3 R5 (3.25,7). Alfre-
do Barros foi 63º da geral 
com o tempo de 3.53,9.

Alfredo Barros 
foi o 4º melhor português 
no Vodafone Rally  
de Portugal 2018
MUNDIAL. A prova terminou em Fafe e consagrou o belga 
Thierry Neuville que ao volante de um Hyundai i20 estreou-se a 
vencer em Portugal e passou a liderar o Mundial.

António Orlando | texto

Kris Meeke, vencedor do 
Vodafone Rally de Portugal 
em 2016, não guardará, cer-
tamente, boas recordações 
desta edição, porque depois 

dos problemas com pneus 
com que se debateu na sexta-
-feira, este sábado acabaria, 
de forma inglória, fora de es-
trada. O piloto da Citroen 

despistou-se com algum apa-
rato na primeira passagem 
pela classificativa de Ama-
rante. No final do rali foi des-
pedido pela Citröen. 

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, reconhece que o 
Shakedown de Baltar é uma 
prova incontornável do 
WRC Vodafone Rally de 
Portugal com impacto posi-
tivo na economia local. 

Pelas contas da autar-
quia terão sido cerca de oito 
mil aficionados do desporto 
automóvel que lotaram as 
bancadas do Kartódromo 
Baltar para assistirem ao 
Shakedown, o derradeiro 
teste dos pilotos antes do 
arranque, ao segundo, do 
WRC Vodafone Rally de 
Portugal. 

 Às cinco da manhã já ha-
via espetadores no recinto. 
Aí foram vários os comer-
ciantes ambulantes que 
aproveitaram a oportunida-
de para fazer render o negó-
cio. Ao longo da EN15 a ro-
m a r i a  l o t a v a  c a f é s  e 
restaurantes.

O investimento munici-
pal, segundo o Alexandre 

Almeida ronda os 50 mil eu-
ros investidos na montagem 
das bancadas, segurança, 
sendo uma parte referente 
ao valor pago ao Automóvel 
Clube de Portugal.

Quanto à possibilidade 
de Paredes acolher uma 
etapa do Rally de Portugal, 
o autarca reconheceu que 
esse assunto tem sido dis-
cutido com o próprio verea-
dor das atividades econó-
micas, Elias Barros, mas a 
criação de um troço ou eta-
pa em Paredes só faz senti-
do se for articulada com ou-
tros municípios e existindo 
e t a p a s  e m  Lo u s a d a  o u 
Penafiel.

“Se formos a Viana do 
Castelo verificamos que 
existem vários troços, Ca-
minha e Fafe igual, é um as-
sunto a ponderar. É uma hi-
pótese que está em aberto”, 
afirmou.

Quanto à edição 2019 e 
à possibilidade de o Rally 
não se concretizar no próxi-

mo ano devido à falta de 
verbas e do apoio dos fun-
dos comunitários, Alexan-
dre Almeida considerou ser 
uma falsa questão.

 “Os fundos comunitá-
rios são uma falsa questão 
porque está nas mãos de 
todos nós, da CCDRN fazer 
a alteração aos regulamen-
tos que permita que haja 
apoios comunitários, para 
esta iniciativa. Havendo 
uma conjugação de esfor-
ços, um maior envolvimento 
do Turismo de Portugal e o 
apoio dos municípios estão 
reunidas as condições para 
continuar a promover o 
Rally no Norte. Acresce ain-
da o fato desta ser uma mo-
dalidade com muito público 
no Norte de Portugal”, asse-
gurou. O presidente do ACP 
que em tempos tinha afir-
mado que “o verdadeiro rali 
é no Norte”, já admitiu levá-
-lo para o Centro do país, 
nomeadamente para a zona 
de Arganil.

O despiste de Kris Meeke

Oito mil aficionados  
do Rally lotaram as bancadas 
do Kartódromo Baltar 
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CABEÇALHO

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

PROMOVEMOS REBORDOSA
Mantemos a tradição, serragem da velha, iluminação de 

Natal, apoiamos a Paróquia, Junta de Freguesia e Eventos. 

Apoiamos as comissões de Festas

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA AUGUSTA  
DE MELO COELHO
Faleceu no dia 23 de maio com 80 anos.  
Era natural de Bitarães – Paredes e residente 
em Beire, Paredes. Era casada com José  

Horácio Malheiro Braga.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE PEREIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 26 de maio com 87 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua do Pombal, n.º 180, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de Augusto Carneiro Neto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

CARLOS FERNANDO 
BARBOSA PINTO
Faleceu no dia 23 de maio com 51 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente  
na Trav. Professora Ana do Anjo, n.º 37,  

Vandoma, Paredes. Era casado com Maria José Dias Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 2 de junho pelas 17:30 horas na capela de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, Vandoma, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

LUCIANO 
DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 21 de maio com 73 anos.  
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 
na Rua da Boavista, n.º 132, Gondalães,  

Paredes. Era viúvo de Miquelina de Bessa Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ALICE 
FERREIRA LOPES
Faleceu no dia 27 de maio com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Abroeira, n.º 169, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de Abílio Martins dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

ADÃO DE SOUSA TORRES
Faleceu no dia 22 de maio com 80 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua S. Damião, n.º 529,  
Besteiros, Paredes. Era casado com Maria 
Madalena Ferreira Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, netos e demais 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ADELINA MOREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 25 de maio com 79 anos.  
Era natural de Gandra-Paredes e residente  
na Rua Portela do Moinho, n.º 145, Gandra, 

Paredes. Era casada com Joaquim da Cunha Assunção.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO DA SILVA RIOS
Faleceu no dia 18 de maio com 66 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
Fontanário do Vinhal, n.º 270, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Deolinda Martins Moreira Rios.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO / PAREDES

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

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta 
sentidas condolências



22 Sexta-feira 1 de Junho de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

O 
cemitério de Re-
carei e respetiva 
capela mortuá-

ria vão ser alvo de obras de 
alargamento e requalifica-
ção de modo a que a popula-
ção que tenha necessidade 
de recorrer àqueles espaços 
sagrados tenha uma melhor 

a c e s s i b i l i d a d e  e 
comodidade. 

As obras vão ser compar-
ticipadas pelo Estado o que 
acontece “pela primeira vez 
em 163 anos da freguesia de 
Recarei”, faz notar Belmiro 
Sousa, Presidente daquela 
Junta, acrescentando que a 
obra “representa muito para 
Recarei. Vai dar resposta aos 
problemas de utilização do 

espaço reclamados pela 
população”.

O contrato de financia-
mento foi recentemente as-
sinado pela Junta de Fregue-
sia de Recarei, a Direcção-
-Geral das Autarquias Locais 
(DGAL) e Comissão de Coor-
denação de Desenvolvimen-
to Regional (CCDR) do Nor-
te. O ato foi apadrinhado pe-
lo Secretário de Estado das 

Autarquias Locais, Carlos 
Miguel, considerando de "vi-
tal importância esta obra que 
vai beneficiar a população de 
Recarei".

As obras de requalifica-
ção terão um custo de cerca 
de cem mil euros e serão 
comparticipadas em 50% pe-
lo Estado central, ficando o 
valor restante a cargo da 
Junta de Freguesia e da Câ-
mara Municipal. 

"São estes investimentos 
em obras de proximidade 
que a Câmara de Paredes es-

tá focada em apoiar", referiu 
Alexandre Almeida, autarca 
de Paredes.

Para o Presidente de Câ-
mara, a reconstrução e am-
pliação da Capela Mortuária 
de Recarei e da requalifica-
ção da zona envolvente “é um 
bom exemplo de um investi-
mento que não é muito gran-
de, mas que resolve um pro-
blema que é muito caro às 
pessoas, que se prende com a 
organização interna e o bom 
funcionamento do cemité-
rio", disse.

Alexandre Almeida, re-
feriu ainda que "a preocu-
pação enquanto autarca e a 
do meu Executivo é mesmo 
essa: resolver os problemas 
à comunidade; é isso mes-
mo o que temos vindo a pri-
vilegiar nestes seis meses 
que já levamos de manda-
to", concluiu. 

Nesta cerimónia estive-
ram ainda presentes Sónia 
Ramalhinho, Diretora Geral 
da DGAL e Ester Gomes da 
Silva, Vice-Presidente da 
CCDR Norte.

Assinatura de Protocolo de reconstrução 
e Ampliação da Capela mortuária de Recarei
OBRAS.Largo de Santa Águeda acolheu cerimónia. Empreitada 
tem como principal objetivo o alargamento e requalificação do 
cemitério e da capela mortuária.

António Orlando  
c/ Pedro Ribeiro | texto

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

OBRA DO BEM FAZER

CONVOCATÓRIA  
PARA ASSEMBLEIA GERAL

Ao abrigo do disposto no art.º 30.º dos estatutos convoco os 

associados para reunirem em assembleia Geral Extraordinária 

no dia 26 de Junho de 2018 pelas 20h30 na sede da Associação 

sita na Rua de S. José, n.º 257 - 4580-117 PAREDES, com a se-

guinte ordem de trabalhos:

- Alteração dos estatutos da Associação.

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade 

dos associados com direito de voto, a assembleia reunirá uma 

hora depois com os associados que estiverem presentes - art.º 

32.º dos estatutos.

Paredes, 17 de Maio de 2018

O Presidente da Assembleia

António Joaquim Sousa Nunes da Costa

PUB



23Sexta-feira 1 de Junho de 2018  oprogressodePAREDES

RELIGIÃO

A 
tradição da "Via 
Lucis" voltou a 
s a i r  à s  r u a s  d e 

Castromil, na freguesia da 
SobreirA. Foi no dia 27 de 
maio e dessa forma manteve-
-se a tradição de realizar a 
procissão ancestral que foi 
retomada há quatro anos. 

A Via Lucis iniciativa de 
cariz religioso retrata, em ca-
torze estações, vários mo-
mentos desde a Ressurrei-
ção até ao dia de Pentecos-
tes.  Trata-se do período 
vivido ao longo de 50 dias, 
período Pascal, que é inter-
pretado pelos habitantes da 
freguesia da Sobreira.

Além de ser uma manifes-
tação religiosa e de fé a Via 
Lucis é também uma forma 
de envolvimento comunitá-

rio e integra um projeto de 
dinamização cultural e turís-
tico designado Há Festa na 
Aldeia.

A procissão inicia o seu 
percurso junto do Centro de 
Interpretação das Minas de 
Ouro de Castromil e Banjas, 
percorre os vários cruzeiros, 
onde são encenados, em ca-
da um deles, os momentos li-

túrgicos. A procissão termi-
na no monte do Calvário com 
t o d o s  o s  p a r t i c i p a n t e s 
reunidos.

O programa iniciou com 
visitas guiadas ao Centro In-
terpretativo e às Minas de 
Castromil, nas quais marca-

ram presença autarcas do 
município e da freguesia, Ale-
xandre Almeida, Beatriz 
Meireles e João Gonçalves. 

Via Lucis percorreu o Calvário na Sobreira 
desde a Ressurreição até Pentecostes

Mini-entrevista
João Gonçalves 
presidente 
da Junta da Sobreira

Progresso de Paredes 
(PP) - O que é a Via 
Lucis?
João Gonçalves (JG) - A 
Via Lucis é um evento que 
corresponde à Via Sacra, 
sendo que a Via Sacra é a 
vida de Cristo até à sua 
morte, a Via Lucis apare-
ce na fase posterior à 
Ressurreição, ou seja, te-
mos toda aquela passa-
gem da Via Sacra e depois 
temos a Ressurreição e 
de algum modo a função 
da Via Lucis é retratar as 
situações que ocorreram 
pós ressurreição.  

PP - O que se pretende 
com a iniciativa?
JG - Obviamente a inicia-
tiva em boa hora chegou 
a esta nossa freguesia 
mais precisamente ao lu-
gar de Castromil, é, além 
do mais, uma iniciativa in-
terparoquial que envolve 
a Sobreira, Recarei e Pa-
rada Todeia. É mais um 
evento que ocorre aqui, é 
mais uma celebração.

PP – Qual é o percurso?
JG  - O evento tem inicio 
em Castromil, na zona do 
Centro Interpretativo da 
minas e Banjas de Cas-
tromil e depois percorre 
aquilo que é o Calvário 
que são as 14 velhas cru-
zes que ali estão instala-
das e que ninguém sabe 
qual era exatamente a 
sua função, mas ali estão, 
e, portanto, realiza o per-
curso das cruzes, ou seja 
o Calvário.

PP – Não é muito co-
mum as Paróquias asso-
ciarem-se para  trabalho 
em conjunto…
JG  - É uma feliz associa-
ção, do ponto de vista da 
Igreja o Padre sendo o 
mesmo nas três Paró-
quias evidente que é feliz 
a ideia. Por exemplo os fi-
gurantes do evento per-
tencem às três Paró-
quias. É uma boa associa-
ção este evento.

António Orlando  
c/ Pedro Ribeiro | texto

Pentecostes

Celebração religiosa cristã que comemora a descida do Es-

pírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta 

dias depois da Páscoa. Para os cristãos, o Pentecostes é uma 

das datas mais importantes do Calendário Litúrgico, junta-

mente com a Páscoa e o Natal.

A origem da festa do Pentecostes é, no entanto, baseada nu-

ma antiga tradição hebraica, chamada Shavuoth, e que signi-

fica “Semanas”.

Para os judeus, o pentecostes era uma celebração de agra-

decimento a Deus pela colheita, além de homenagear a me-

mória do dia em que Moisés recebeu as Tábuas com as Leis 

Sagradas, conhecidas por Torah.

Ao contrário do Pentecostes cristão, o Pentecostes judeu 

durava sete dias e começava a partir do Pesah (festa da liber-

tação do Egito).
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