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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

C
aros leitores, que importa ser meu sogro se 
eu conto a verdade? Espero pela vossa 
compreensão, porque nada me ofusca por 

prestar tributo a um verdadeiro artista de Paredes, 
no século passado. Nascido na Casa da Aldeia, do 
lugar da Srª do Monte, a 15Nov1919, foi registado 
com o nome de Manuel da Silva. Filho do lavrador 
da quinta, cresceu e estudou na escola em Paredes, 
onde concluiu a quarta-classe com Distinção, co-
mo o melhor aluno desse ano. Quis ser Engenheiro. 
Incentivado pelos professores da escola, o seu pai, 
sem posses económicas para lhe assegurar tal ca-
minho, pediu ajuda ao padrinho de batismo, que 
era o dono da Quinta da Aldeia, homem bastante 
rico e de prestígio. O padrinho tomou-o por um 
abraço e retorquiu: “Meu bom e inteligente rapaz, 
o País necessita de artistas. Engenheiros há mui-
tos, mas artistas há poucos. Vais para serralheiro”. 
E assim, em 1930, com 11 anos, foi aprender a arte 
para a conceituada firma Campos, onde trabalhou 
em gradeamentos e aos 16 anos, passou a oficial. 
Quando adulto, transferiu-se para a serralharia 

Garcês, na feira em Paredes, já com 
ordenado de Encarregado, e aí pôs em 
prática a sua inteligência matemática 
e capacidade de inovação. Propôs ao 
patrão criar semeadores, sachadores, 
debulhadoras de milho e o moinho 
mecânico, em substituição do moinho 
de água, e foi aceite. Foi um sucesso, 
em paralelo com os gradeamentos de 
belos desenhos, que ainda hoje per-
duram pela antiga vila e pelo conce-
lho. Tornou-se muito conhecido pelos seus traba-
lhos desenvolvidos como oficial competente. Inte-
grado na sua arte, criou na sua casa uma pequena 
oficina de atendimento a particulares, para repara-
ções de fechaduras, cofres, bombas de água, moi-
nhos de vento e utensílios ligados à lavoura, pas-
sando a ser muito solicitado, pela perfeição dos 
serviços prestados. Nas décadas de oitenta e no-
venta, dedicou-se só à construção de moinhos me-
cânicos, cujas mós, em pedra de alto rendimento, 
vinham das pedreiras de Vila Nova de Poiares. Fez 

moinhos e serviço de apoio para de-
zenas de lavradores, em vários con-
celhos. Um moleiro tinha seis moi-
nhos de água a funcionar 24 horas 
dia; adquiriu dois moinhos mecâni-
cos e quintuplicou a sua produtivi-
dade e clientela. Manuel da Silva 
nunca recusou atender quem o soli-
citava para pequenos e urgentes ar-
ranjos caseiros. Já com bastante 
idade, aceitou reparar o carrocel do 

parque infantil da Cidade. Sob intenso calor, sen-
tiu-me mal, mas foi até ao fim. O seu engenho e ar-
te, e o seu sentido de ajuda e empenho nunca para-
ram, mas aí cessou a sua pujança e adoeceu. Con-
versamos sobre o sonho da Engenharia, da sua 
oficialização como técnico de 1ª Classe, e agrade-
ci-lhe pelo bom marido, pai, sogro e avô que foi. 
Quando partiu, em 17FEV1997, a sua inteligência 
e vida como homem de paz, ficaram estampadas na 
lembrança e no coração da família e dos amigos. 
Descanse em paz, na nuvem dos nossos sonhos.

Manuel da Silva – Serralheiro Mecânico

POR: GASTÃO MOREIRA

H
á determinadas práticas que 
parece que surgem em cada um 
de nós por geração espontâ-

nea. Isto é, ninguém nos ensina, até porque 
ninguém assume que as tem, mas apare-
cem repetitivamente, de forma quase mi-
mética, em nós, nos nossos filhos, como 
hão-de surgir nos filhos dos nossos filhos, 
ou seja, passam de pessoa para pessoa, de 
geração para geração, urbi et orbi.

Estamos a falar da procastinação, um 
palavrão que significa a “arte” de diferir 
uma acção ou adiar o que podíamos fazer 
agora mas que preferimos deixar por fazer 
até à última hora possível.A utilização mais 
remota da palavra data de 1548, criada por 
Edward Hall (não vos sei dizer porque a in-
ventou, mas irei ver mais tarde) mas a ver-
dade é que nesses tempos mais antigos, a 
esta postura se chamava pura e simples-
mente, preguiça. Atualmente sempre nos 
fica melhor e dá um aspeto erudito desig-
narmo-nos como procastinautas em vez de 
preguiçosos, ou, ainda pior, calaceiros.

A procastinação é também a causa do 
chamado SÍNDROMA DO ESTUDANTE: 
Fenómeno que significa que os estudantes 
só se começam a dedicar inteiramente a 

uma tarefa, no momento imediatamente 
antecedente ao prazo final (o estudar de 
véspera para um exame) e quando já não há 
tempo suficiente para executar de forma 
correta tal tarefa.

Tema particularmente pertinente uma 
vez que estamos em época de exames.

Mas quem nunca procastinou que atire 
a primeira pedra depois de acabar o que 
está a fazer agora, ou logo a seguir à inutili-
dade que fará depois.

Ficam, pois, conselhos para evitar a pro-
castinação (inúteis, porque sempre adiare-
mos para amanhã o seu acatamento):

1 – Fazer uma lista das vantagens e des-
vantagens de procastinar ou fazer já, para 
comparar os benefícios de cada uma das 
opções;

2 – Estabelecer objetivos específicos 
em vez de princípios vagos e indetermina-
dos  - No caso dos estudantes, definir o que 
se vai estudar, e quanto, em vez do longín-
quo “vou estudar depois de acabar a tarefa 
interminável que estou a fazer agora”, co-
mo por exemplo, descansar.

3a – Escrever o momento exato em que 
pretendemos começar a tarefa – Estabele-
cimento de um compromisso com nós mes-
mos; OU

3b – Dar imediatamente início ao traba-
lho (o primeiro impulso é sempre o que cus-
ta mais) nem que depois se faça o trabalho 
apenas em pequenas etapas.

4 – Pensar racionalmente, metodica-
mente e continuamente nas vantagens de 
não procastinar;

5 – Auto-congratulação permanente 
por se não estar adiar o inadiável, indepen-
dentemente do narcisismo que tal implica.

6 – Perceber que gastar o tempo pre-
sente no indispensável é ganhar qualidade 
de vida no tempo livre que acontecerá de-
pois, porque será um tempo livre de stress, 
preocupação e auto-censura

Se tudo isto for feito, seremos com cer-
teza mais felizes, com a noção de que deve-
mos atuar com moderação, uma vez que 
não devemos abusar da nossa força de von-
tade: Ela tem limites!

Para concluir, pergunto agora a mim 
mesmo: Não devia aproveitar a embala-
gem e escrever já o próximo editorial, que 
vai ser o último antes de férias?

Já sabem a resposta. 
Não é que agora esteja a fazer alguma 

coisa de particularmente útil, excepto es-
tar a escrever este editorial à última da ho-
ra embora já estivesse a pensar neste tema 
ao longo dos últimos 15 dias.

É que, se o não escrever já, terei a opor-
tunidade de nos próximos 15 dias procasti-
nar até ao último minuto da última hora do 
dia do fecho da próxima edição.

Adio, não por dificuldade de escolher o 
tema, pois vai ser o das férias, mas para 
quando, aliviado, acabar de escrever, sob 
pressão, o próximo editorial, ter o seguinte 
pensamento: Da próxima vez, depois de 
férias, não adiarei.

E terei a certeza de que essa vez será, 
como sempre, a penúltima vez.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Todos somos procastinautas
HILÁRIA MACHADO

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

Quem é que não adora uma me-

lancia suculenta nos dias mais quen-

tes do verão?

A melancia é um dos frutos que 

melhor caracteriza o verão, sendo 

bastante apreciada pelo seu sabor 

doce e refrescante. Além do paladar 

agradável, existem outros benefícios 

associados ao seu consumo. Por ser 

bastante rica em água (94%) e com 

baixo teor calórico, a melancia consti-

tui um excelente aliado nesta época 

do ano, permitindo-nos combater o 

calor e prevenir a desidratação.

A quantidade recomendada, por 

refeição, equivale a uma fatia de apro-

ximadamente 200g. Contudo, muitas 

vezes acabamos por não consumir 

apenas uma fatia deste fruto, mas sim 

duas ou mais. Importa perceber que, 

se consumirmos mais do que uma fa-

tia, estaremos a consumir também 

maiores quantidades de açúcar (pre-

sente no fruto).

A melancia é rica em potássio (um 

mineral essencial na regulação da 

pressão arterial e na manutenção da 

saúde cardiovascular) e em antioxi-

dantes (substâncias capazes de impe-

dir a oxidação das nossas células pe-

los radicais livres), como o licopeno e 

o betacaroteno. É a fonte de licopeno 

por excelência, sendo mais rica neste 

nutriente do que o tomate. Os licope-

nos em conjunto com os carotenoides 

e vitamina C, presentes na melancia, 

são importantes agentes na proteção 

celular estando relacionados com a 

redução do risco de certos tipos de 

cancro, quando associados a uma ali-

mentação equilibrada. Quando intei-

ra, a melancia pode ser conservada à 

temperatura ambiente, uma vez 

aberta, deve ser armazenada no fri-

gorífico, envolta em película aderen-

te. Também pode ser cortada em 

cubos e congelada.

Melancia
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O 
Tribunal de Pe-
n a f i e l  a p l i c o u 
penas suspensas 

a 32 arguidos num processo 
relacionado com a atividade, 
reiterada e clandestina, de 
aquisição, transporte, arma-
zenamento e venda de pro-
dutos explosivos.  Os factos 

ocorreram em 2012 e 2013, 
sobretudo nas áreas de Pare-
des, Penafiel e Marco de 
Canaveses. 

Dois arguidos foram con-
denados pela prática do cri-
me de tráfico e mediação de 
armas, em penas de 2 anos e 
10 meses e 2 anos e 8 meses, 

suspensas na sua execução.  
Outros trinta arguidos foram 
condenados pela prática do 
crime de detenção de arma 
proibida, em penas de prisão, 
também suspensas, que va-
riam entre dois anos e um 
mês e dois anos e 10 meses. 

No processo, foram ainda 

condenadas 10 pessoas cole-
tivas, pela prática do crime 
de detenção ilegal de arma, 
em penas de multa de 260 
dias, à razão diária de 100 eu-
ros. Os explosivos em causa 
eram, nomeadamente, pól-
vora, rastilhos, detonadores 
elétricos e pirotécnicos, ve-

las explosivas e explosivos de 
hidrogel. "Dois arguidos ad-
quiriram estes materiais e 
cederam-nos a outros, valen-
do-se de ligações a um fun-
cionário de sociedade que ti-
nha como objeto a fabrica-
ção, comércio e aplicação de 
explosivos e artigos pirotéc-

nicos", explica fonte da Pro-
curadoria-Geral Distrital do 
Porto.   Este funcionário 
"aproveitava o acesso que 
por tal via tinha aos explosi-
vos e à respetiva documenta-
ção para os subtrair ao con-
trolo estatal e proceder à sua 
venda no mercado paralelo". 

JUSTIÇA. Os factos ocorreram em 2012 e 2013, sobretudo nas áreas de Paredes, Penafiel e Marco de Canaveses.

Penas suspensas para 32 arguidos  
por venda clandestina de explosivos

O antigo funcionário dos Centros de Em-

prego de Penafiel e Lamego, José Alberto Ma-

tos viu o Supremo Tribunal de Justiça confir-

mar a pena de dez anos de prisão. José Matos 

havia sido condenado em 2016 a dez anos de 

prisão, por 32 crimes de corrupção passiva, 

por ter recebido contrapartidas financeiras 

para efetuar propostas favoráveis de financia-

mento a empresas amigas. 

O arguido recorreu da decisão para o Tri-

bunal da Relação do Porto, que manteve o 

acórdão que o condenou a 10 anos de prisão 

por 32 crimes de corrupção passiva.

O esquema foi revelado através de uma 

carta anónima datada de 2005. A investigação 

que se seguiu permitiu descobrir que José Al-

berto Matos, único responsável pelo progra-

ma Iniciativas Locais de Emprego (ILE) no Cen-

tro de Emprego de Penafiel, recebia uma 

quantia nunca inferior a 10 por cento do valor 

total do subsídio para garantir a aprovação 

das candidaturas, mesmo que estas não cum-

prissem os requisitos legais.

O Tribunal de Penafiel deu como provado 

que ex-director prescindiu das vistorias pré-

vias às instalações e não confirmou se os pos-

tos de trabalho indicados no processo foram 

efectivamente criados. Também não contro-

lou evidentes discordâncias entre o investi-

mento anunciado pelos promotores e o valor 

das facturas apresentadas.

Confirmada pena  
de Prisão para  
antigo diretor  
do IEFP de Penafiel

F a l e c e u  o  m o t a r d  d e 
Mouriz que no passado dia 
23 de junho sofreu um aci-
dente de moto na EN 15. A 

vítima, Jorge Fernando Mo-
reira, tinha sido transporta-
da para o Hospital de Pena-
fiel pelos Bombeiros de Bal-

tar, mas sete dias depois 
acabou por falecer.

O indivíduo de 44 anos, 
havia sofrido vários trauma-

tismos ao nível dos braços e 
pernas na sequência de uma 
colisão com um carro e aca-
bou por falecer no hospital.

Colisão mata motard de Mouriz

Uma colisão entre dois 
veículos em Terronhas, Reca-
rei, provocou um ferido gra-
ve e cinco ligeiros. O choque 
frontal ocorreu ao final da 
tarde do dia 4 de junho, na EN 

15-3, via que serve de ligação 
entre Gandra e Recarei.

Duas das vítimas ficaram 
encarceradas o que obrigou 
a trabalho especializado dos 
bombeiros.  O ferido grave 

foi levado para a urgência do 
Hospital de S. João e os feri-
dos ligeiros para a unidade de 
Penafiel do Centro Hospita-
lar do Tâmega e Sousa. 

 O Comando Distrital de 

O p e r a ç õ e s  d e  S o c o r r o 
(CDOS) acionou para o local 
do acidente 28 homens e no-
ve viaturas dos bombeiros de 
Baltar e de Cête, SIV de Va-
longo e GNR de Paredes.

Acidente em Paredes faz seis feridos
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U
m casal de idosos 
de Vandoma foi 
burlado por dois 

indivíduos que se fizeram 
passar por técnicos da Segu-
rança Social. A dupla vigaris-
ta roubou-lhes cerca de 500 
euros, alegando que as notas 
que guardavam em casa iam 
perder validade e como tal 
tinham de ser substituídas 
por novas. O dinheiro era a 
reforma que o casal guarda-
va em casa para as despesas 
do mês (alimentação e medi-
c a ç ã o ,  e n t r e  o u t r o s 
compromissos).

Consumado o assalto, 
em forma de burla, a vizi-
nhança foi alertada pelos 
gritos de Fernandino Almei-
da, 82 anos, quando perce-

b e u  q u e  t i n h a  s i d o 
vigarizado. 

O roubo ocorreu no pas-
sado dia 4 de julho, cerca 
das 12.45 horas.  Pelo relato 
que fez ao Progresso de Pa-
redes, o ancião, que vive 
com a esposa Blandina Car-
doso Barbosa de 81 anos e 
com um filho com trissomia 
21, foi abordado por dois 
indivíduos aparentando 40 
e poucos anos, ambos de ca-
beça rapada, que entraram 
de carro no seu terraço. 

“Um deles disse que vi-
nha, a mando do Dr. Paulo 
da Segurança Social, reco-
lher o dinheiro que ia per-
der validade. Ele mostrou-
-me umas notas verdes que 
seriam as novas”, começa 
por explicar. A mulher, Blan-
dina, que estava na cozinha 
a fazer o almoço, ouviu a 

conversa e foi ao quarto ver 
o dinheiro que guardava. 
“Um deles foi atrás dela e 
zás, ripou-lhe o dinheiro das 
mãos, meteu-se no carro 
onde o aguardava o outro 
t ra f u l h a  e  f u g i ra m”,  d i z 
desolado. 

Fe r n a n d i n o  A l m e i d a 
conta que só se apercebeu 
do roubo quando chegou à 
beira da mulher e lhe per-
guntou pelo dinheiro. “Foi aí 
que lhe disse: já foste rou-
bada. Chamei pelos vizi-
nhos, mas não havia nada a 
fazer porque eles já tinham 
fugido”, concluiu. 

Assumindo que não sa-
bem ler nem escrever, o ca-
sal reconhece que caiu no 
conto do vigário. O caso foi 
participado à GNR de Lor-
delo onde foi registada uma 
queixa por burla.

CRIME. Falsos inspetores da segurança social atacaram em 
Vandoma. Os indivíduos conseguiram enganar um casal incauto 
de idosos com a estafada burla do dinheiro que ia perder validade.

Burlados em casa

António Orlando | texto

Família caiu no conto do vigário
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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
l b e r t o  S a n t o s 
perdeu as elei-
ções para a co-

missão política da distrital 
do PSD Porto por 45 votos. 
O novo presidente da estru-
tura é Alberto Machado. 

Alberto Santos, que lide-
rava a lista S, teve vitórias 
claras em Paredes (67,3%) 
Felgueiras (70,6%), Lousa-
da (86,1%), Penafiel (93,3%) 
e Santo Tirso (71,7%), e al-
cançou ainda mais de 60% 
dos votos nas concelhias de 
Marco de Canaveses 66,6%, 
Paços de Ferreira (65,2% e 
Vila do Conde 64,9%.

Amarante ao votar mas-
sivamente (92,3%) na lista 
A deu a vitória a Alberto 
Machado, autarca de Para-
nhos, Porto, que tinha na 

sua composição, Nuno Ser-
ra de Lordelo. 

Na página oficial da can-
didatura, o penafidelense 

diz que o importante é pen-
sar no futuro. “Faltaram 45 
votos para a vitória. Mas 
continuamos invictos na 
vontade de tornar o nosso 
PSD/Porto cada vez mais 
forte. Agora, importa pen-
sar no futuro e ajudar o nos-
so líder Rui Rio com os desa-
fios que tem pela frente. Fi-
nalmente, a minha sentida 
gratidão a todos os que nos 
confiaram o seu voto e aos 
voluntários e apoiantes 
que, sem esperarem nada 
em troca, nos ajudaram a 
construir este projeto ex-
traordinário para o Distrito 
do Porto”, escreveu o atual 
presidente da Assembleia 
Municipal de Penafiel, que 
tinha o apoio da concelhia 
de Paredes.

Alberto Santos perdeu a  
distrital do PSD por poucos…

Seis indivíduos, 
c o m  i d a d e s  c o m -
preendidas entre os 
28 e os 60 anos, foram 
detidos por tráfico de 
droga nos concelhos 
de Paredes, Paços de 
Ferreira, Lousada e 
Felgueiras.

A detenção levada 
a cabo pelo Núcleo de 
Investigação Criminal 
(NIC) da GNR de Fel-
gueiras aconteceu na 
sequência de uma in-
vestigação que decor-
ria há cerca de oito 
meses, sendo que cin-
co dos detidos já esta-
vam referenciados 

pelas autoridades por 
crimes da mesma 
natureza.

A investigação cul-
minou no dia 8 de ju-
lho com a realização 
de quatro buscas do-
miciliárias e duas em 
viaturas, durante as 
quais foram apreendi-
das 675 doses de he-
roína, 249 doses de 
cocaína, 49 doses de 
cannabis, três plantas 
de cannabis, 273 se-
mentes de plantas de 
cannabis, quatro via-
turas, 500 euros em 
dinheiro e vários 
telemóveis.

Seis homens  
detidos por  
tráfico de droga

"Laranjas" de Paredes votaram na lista do presidente  da AM Penafiel
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E
ram seis milhões de 
euros de fundos co-
munitários que, à 

condição, estavam a ser reti-
dos devido ao processo do 
Organismo Europeu Anti-
-fraude (OLAF), que aponta 
indícios de fraude com fundos 
comunitários atribuídos à au-
tarquia para a construção de 
alguns centros escolares. O 
montante vai agora ser des-
bloqueado. Pelo menos até ao 
final do processo que pode 
obrigar o município a devol-
ver essas verbas.

“Infelizmente tenho muito 
receio de que possamos per-
der esse processo”, disse o 
autarca, Alexandre Almeida, 
ao vereador do PSD, Rui 
Moutinho que o havia inter-
pelado em reunião de Câmara 
para se deixar de “lamúrias e 
passe a governar”. Almeida ti-
nha revelado dias antes na 
Assembleia Municipal (AM) 
que a providência cautelar ti-

nha sido aceite. “Mas logo a 
seguir às boas noticias sur-
gem as más: o município corre 
o risco de ficar com 1,35 mi-
lhões de euros retidos devido 
aos incumprimentos nos pa-
gamentos em atraso, o que vai 
causar constrangimentos fi-
nanceiros”, afirmou.

Cristiano Ribeiro, deputa-
do Municipal da CDU, tinha 
expressado a sua preocupa-
ção com o aumento do prazo 
que a câmara leva a pagar a 
fornecedores. “Não deixo de 
ver como preocupante que o 
prazo médio de pagamento 
vá em 142 dias quando a câ-
mara de Valongo paga a três 
dias e a da Lousada a 47”, ati-
rou o comunista. 

Na resposta, o presidente 
de câmara fez notar que a Di-
reção Geral das Autarquias 
Locais (DGAL) tinha enviado 
uma informação que “no final 
de 2016, tínhamos pagamen-
tos em atraso de 3,59 milhões 
de euros que o anterior exe-
cutivo se tinha comprometi-
do em reduzir. Mas chegamos 

ao final de 2017, fazendo 
obras sem pagar, esse valor 
passou para 5,44 milhões de 
pagamentos em atraso a mais 
de 90 dias”, contextualizou.

Este ano o município vai 
ter retidos cerca de 350 mil 
euros das receitas provenien-
tes do Fundo de Equilíbrio Fi-
nanceiro (FEF). “A surpresa 
maior foi que, já no passado, e 
contra isto vamos insurgir-
-nos, em 2012 e 2013, a câ-
mara municipal tinha sido in-
timada para proceder à devo-
lução de pagamentos e, como 
não o fez, agora, uma vez que 
voltou a incumprir, querem 
retirar-nos mais um milhão de 
euros. Ou seja, corremos o 
risco de nos reterem 1,350 
milhões de euros. Isto não é 
dinheiro perdido. Eles retêm 
e pagam diretamente a forne-
cedores. Mas causa constran-
gimentos financeiros”, admi-
tiu o autarca. 

Quanto à Providência 
Cautelar, o edil regozijou-se 
por o tribunal ter dado razão à 
Câmara: “não há motivo para 

serem retidos esses seis mi-
lhões de euros até à decisão 
definitiva. A partir deste mo-
mento estamos em condições 
de receber fundos comunitá-
rios. Brevemente, vamos 
apresentar alguns projetos, 
como a Casa da Juventude e a 
piscina exterior em Paredes, 
apesar do endividamento que 
a Câmara tem”, prometeu.

Alexandre Almeida não 
deixou, no entanto, de lem-
brar que esta situação nasceu 
em novembro de 2016. “O 
anterior executivo não avan-
çou logo com uma providên-
cia cautelar para esconder a 
questão. Se o tivessem feito o 
município não teria ficado im-
pedido de receber fundos co-
munitários”.  O autarca preci-
sou que até agora, 85% dos 
valores das candidaturas 
aprovadas estavam a ser reti-
dos para abater aos cerca de 
seis milhões de euros que a 
câmara pode ser obrigada a 
devolver. No total, já tinham 
sido retidos 1,2 milhões de 
euros”.

FINANÇAS MUNICIPAIS. Dinheiro estava congelado por causa do processo OLAF. 
Providência cautelar foi aceite pelo tribunal e desse modo o município já pode usar os fun-
dos comunitários para avançar com projetos como, por exemplo,  as piscinas exteriores.

Câmara de Paredes 
já pode aceder 
aos Fundos Comunitários

António Orlando | texto

A câmara de Paredes apro-
vou por unanimidade, na reu-
nião de 5 de julho de 2018, 
uma proposta de eventual 
classificação de interesse mu-
nicipal do antigo complexo 
desportivo de Paredes: “Cam-
po das Laranjeiras” e do “Pavi-
lhão Gimnodesportivo de 
Paredes”.

O interesse municipal será 
acionado se a autarquia tiver 
que avançar com a expropria-
ção dos terrenos caso não con-
siga comprar os terrenos que 
acolhem o velho parque des-
portivo da cidade de Paredes. 

O Executivo Municipal de 
Paredes sustenta ainda que o 
Complexo das Laranjeiras só 

poderá ser usado para fins 
desportivos ou culturais.

A Câmara Municipal reco-
nhece as características arqui-
tetónicas inovadoras à época 
que fazem parte da história 
local, quer como “espírito do 
lugar", manifesto da identida-
de e memória coletiva, não só 
na dimensão desportiva, mas 

também na vertente social e 
cultural.” Efetivamente, con-

firma-se a sua relevância, co-
mo património a conservar e a 

perpetuar”, pode ler-se na 
declaração.

Luz verde para declaração de interesse 
municipal do Complexo das Laranjeiras  
e Gimnodesportivo de Paredes

Quatro empresas, 
três de Paredes e uma 
de Vale de Cambra, 
vão receber incenti-
vos da Câmara de Pa-
redes para fazerem 
investimentos de 
mais de 21 milhões de 
euros no território.

No total, os em-
presários, que já dão 
emprego a 114 pes-
soas, prometem criar 
89 novos postos de 
t r a b a l h o  n o 
concelho.

Os apoios munici-
pais – isenções de IMI, 
IMT, derrama e paga-
mento de  um euro 
pelas taxas e licenças 
– foram aprovados, 
por unanimidade, em 
reunião de câmara e 
ratificados pela As-
sembleia Municipal.

O principal inves-
timento chega de Va-
le de Cambra. Trata-
-se da Global Dis – 
Distribuição Global 
de Materiais, empre-
sa do grupo Vicaima. 
Esta empresa prome-
te criar uma nova uni-
dade industrial e lo-
gística destinada à in-
d u s t r i a l i z a ç ã o  e 
distribuição de ma-
deiras e derivados em 
Terronhas, Recarei. O 
investimento de 16 
milhões de euros vai 

criar 66 postos de tra-
balho. As outras em-
presas são de Rebor-
dosa e vão reinstalar-
-se na Zona Industrial 
de Gandra: Oforsep, 
Lda com um investi-
mento que ultrapassa 
os 3 milhões de euros; 
a Motivo de Júbilo, 
Lda vai construir uma 
unidade industrial de 
fabrico de tintas, ver-
nizes, mástiques e 
produtos similares, 
bem como o comér-
cio por grosso de tin-
tas, produtos quími-
cos e abrasivos num 
investimento de 2 
milhões de euros e a 
“Carlos Alfredo Bar-
ros Silva, Lda”, vai 
também fazer um in-
vestimento de mais 
de 2 milhões de eu-
ros, em Gandra, na 
ampliação da unidade 
industrial e aquisição 
de equipamentos pa-
ra o fabrico de mobi-
liário.  Em maio a Câ-
mara Municipal de 
Paredes já tinha assi-
nado outros 14 con-
tratos de investimen-
to com empresas pa-
ra a criação de cerca 
de 200 postos de tra-
balho num investi-
mento aproximado 
de 20 milhões de 
euros.

Apoios ao 
investimento
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A 
Câmara de Paços 
de Ferreira promo-
veu no dia 10 de ju-

lho a assinatura do Auto de 
Consignação com o empreitei-
ro que fica responsável por fa-
zer obras de Ampliação e Rea-
bilitação da Estação de Trata-
mento de Águas Residuais 
(ETAR) de Arreigada. A em-
preitada que terá uma dura-
ção de dois anos e meio, na 
melhor das hipóteses, vai per-
mitir uma nova vida do rio 
Ferreira. 

O investimento de 51 mi-
lhões de euros é comparticipa-
do em 80% por fundos comu-
nitários cabendo o remanes-
cente ao município pacense. 
Os verdadeiros beneficiários 
deste avultado investimento 
são os munícipes do concelho 
de Paredes e Valongo que ao 
longo de décadas aguentaram 
com sucessivas descargas po-
luentes provenientes do con-
celho vizinho por incapacida-
de da atual ETAR. 

A importância do investi-
mento é tal que o município de 
Paredes se sentiu na necessi-
dade de, também, assinalar o 

facto com uma conferência de 
imprensa no Parque Urbano 
de Lordelo. Após a sessão pro-
tocolar em Paços de Ferreira, a 
ocasião foi aproveitada para o 
anúncio de obras complemen-
tares de salvaguarda ambien-
tal ao parque de lazer que une 
as  cidades de Lordelo e 
Rebordosa.

Francisco Leal, vereador 
com o Pelouro do Ambiente, 

revelou que o município de 
Paredes tem agendada uma 
reunião com a empresa Inter-
municipal de Saneamento do 
Grande Porto (Simdouro) no 
sentido de avaliar o projeto 
de ampliação dos coletores 
do saneamento para evitar 
que seja ultrapassada a capa-
cidade da atual tubagem do 
saneamento em alta. “Ainda 
este ano, irá iniciar-se toda a 

reestruturação do emissário 
que vem de Duas Igrejas, pas-
sa por Vilela, parque de Lor-
delo e vai ligar à ETAR de 
Campo (Valongo)”, precisou. 

“Nesta política de salva-
guarda ambiental da zona”, 
sobretudo do parque de lazer 
que ladeia o rio Ferreira, é 
também intenção do municí-
pio paredense ampliar a ex-
tensão do emissário das 

águas que saem da ETAR de 
Arreigada “além do parque”. 
“O emissário continuará a de-
saguar no rio Ferreira, mas 
temos de retirá-lo desta en-
volvência. Agora que já pode-
mos aceder aos fundos comu-
nitários esta será uma priori-
dade para que este seja 
efetivamente um parque de 
lazer”, concluiu o vereador do 
ambiente em Paredes.

AMBIENTE. Obra de ampliação vai demorar dois anos e meio, custa mais de cinco milhões de euros. Câmara de 
Paredes compromete-se a aumentar emissário para que atravesse o Parque do rio Ferreira.

Assinalado arranque das obras na ETAR 
de Arreigada que irá despoluir o rio Ferreira 

António Orlando | texto

Alexandre Almeida

Presidente 
da Câmara de Paredes

“ E s t e  é  u m 
momento 
muito impor-
tante porque 
é um proble-

ma identificado há 27 anos. 
Lembro a luta das gentes e 
autarcas de Lordelo, mas 
efetivamente foi necessário 
termos duas câmaras PS, em 
Paredes e em Paços de Fer-
reira e um governo PS para 
que, de uma vez por todas, 
este problema tenha o início 
do fim. Este investimento 
poucos ou nenhuns votos lhe 
vai trazer [a Humberto Brito] 
porque as repercussões 
eram sobretudo em Lordelo 
e Rebordosa. Presto-lhe a 
minha homenagem por ser 
capaz de resolver um proble-
ma que todos os outros exe-
cutivos empurraram com a 
barriga.”

Humberto Brito 
Presidente da Câmara  

de Paços de Ferreira

“Uma Câma-

ra como a de 

Paços de Fer-

reira, que não 

tinha dinheiro para pratica-

mente nada, era de facto um 

esforço estoico resolver um 

problema que nós sabíamos 

que os principais prejudica-

dos eram sobretudo as po-

pulações de Lordelo e Re-

bordosa. Mas nós consegui-

mos. Sucessivos governos do 

PSD não olharam para este 

problema e não respeitaram 

as pessoas. Eram do conheci-

mento público os crimes am-

bientais que aqui se iam pas-

sando. Um autarca de Lorde-

lo chegou a ir despejar os 

peixes mortos do rio Ferreira 

em frente à Câmara Munici-

pal de Paços de Ferreira. Esta 

obra, vai custar aos cofres 

municipais cerca de 1,2 mi-

lhões de euros.”

A ETAR de Arreigada, loca-
lizada em terreno próximo à 
margem esquerda do Rio Fer-
reira foi construída em 1993, 
tendo sido dimensionada com 
uma capacidade de resposta 
para um caudal médio diário 
de 5.817,8 m3/dia e uma carga 
orgânica de 2.618 Kg CBO5/
dia. 

Atualmente verifica-se 
que aflui à ETAR um caudal 
muito superior ao caudal mé-

dio diário considerado para o 
ano horizonte de projeto, sen-
do também a carga orgânica 
superior à considerada em 
projeto. 

Esta intervenção possibili-
tará o aumento da capacidade 
de tratamento, tendo como 
novos valores de projeto um 
volume médio de 10.000 m3/
dia e um volume de ponta ho-
rária de 1.000 m3/dia. 

Depois de mais de 27 anos 

de sucessivos atentados am-
bientais, que prejudicaram 
fortemente a qualidade de vi-
da de milhares de cidadãos, 
para além das graves conse-
quências para o ecossistema 
da região, o atual Executivo 
Municipal de Paços de Ferrei-
ra, com ajuda do Ministério do 
Ambiente, conseguiu obter 
um memorando de entendi-
mento com as “Águas de Paços 
de Ferreira”, assinado em 28 

Dezembro de 2015, no qual 
um dos pontos previstos é a 
construção desta nova ETAR.

A publicação deste concur-
so público foi a primeira conse-
quência positiva do acordo 
feito entre o Município pacen-
se e a concessionária de água e 
saneamento que obteve visto 
do Tribunal de Contas em 
4.7.2018.

A Ampliação e Reabilitação 
da ETAR de Arreigada será fei-

ta pelo empreiteiro MRC 
Construction, S.A. por um 
montante que ascende aos 5,1 
milhões de euros. A empreita-
da tem uma comparticipação 
comunitária de 80% garantida 
pelo Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso de Recursos (PO-
SEUR). O caderno de encargos 
estipula que as obras tenham 
uma duração máxima de 30 
meses.

Obra com 27 anos de espera!

Autarcas de Paredes e Paços de Ferreira juntos pela despoluição do rio
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O 
s e c r e t á r i o  d e 
Estado das Co-
munidades Por-

tuguesas, José Luís Carnei-
ro, anunciou no dia 3 de ju-
lho que vai ser alargada a 
rede Espaço do Cidadão, 
com a abertura em Bruxelas 
e Londres de serviços que já 
estão disponíveis em Paris e 
São Paulo.

A criação do Espaço do 
Cidadão nas capitais da Bél-
gica e do Reino Unido per-
mitirá aumentar para qua-
tro a oferta de serviços, de-
p o i s  d a  i n a u g u ra ç ã o  d e 
espaços semelhantes nos 
consulados gerais de Paris, 
em França, e São Paulo, no 
Brasil.

“O Espaço do Cidadão 
permite transpor para os 
postos consulares serviços 
da administração pública 
portuguesa de 10 diferentes 
departamentos do Estado. 
Assuntos que hoje se tratam 
em Portugal, e que era preci-
so ter um procurador para 
garantir o acesso ao serviço 
da administração pública 
portuguesa, passam a estar 
disponíveis no Espaço do Ci-
dadão”, salientou José Luís 
Carneiro, numa palestra 
promovida pelo Internatio-
nal Club of Portugal.

Sublinhando a intenção 
de modernização, simplifi-
cação e proximidade de ser-
viços na rede de 115 pontos 
consulares em todo o mun-
do, o secretário de Estado 
das Comunidades Portu-
guesas referiu que “a meta é 
agora constituir em Bruxe-
las e Londres e depois avan-
çar em conformidade com 

as condições de infraestru-
t u r a  t e c n o l ó g i c a  d o s 
postos”.

O membro do Governo 
acentuou a importância do 
Espaço do Cidadão com o 
registo dos postos em Paris 
e São Paulo no ano passado, 
cada um com 200 mil atos 
consulares, totalizando 400 
mil.

Em 2017, o número glo-
bal de atos consulares da 
rede – 115 postos – fixou-se 
em 2,1 milhões, um registo 

recorde, assinalou. “Já tí-
nhamos crescido 100 mil 
atos consulares e crescemos 
mais 100 mil de 2016 para 
2017”, recordou José Luís 
Carneiro.

O Espaço do Cidadão re-
sulta da política de moderni-
zação dos postos consula-
res, desenvolvida em para-
lelo com o reforço de meios.

Outra das medidas a que 
José Luís Carneiro aludiu foi 
o ato único de inscrição.

“Vai permitir que cada ci-

dadão português que mude 
de jurisdição consular, inde-
pendentemente de recorrer 
ao posto para se inscrever 
novamente, não terá neces-
sidade de o fazer porque se-
rá portador de um único nú-
mero de inscrição consular, 
o que permitirá aceder a ca-
da ponto da rede dos 115 
postos, garantindo o acesso 
a toda a base informativa de 
acesso e de serviços consu-
lares e a desmaterialização 
futura”, concluiu.

EMIGRAÇÃO. Paris, em França, e São Paulo, no Brasil já têm oferta deste tipo de servi-
ço de apoio aos emigrantes. Em 2017 cada um registou 200 mil atos consulares.

Governo vai  
alargar Espaço do Cidadão  
a Londres e Bruxelas

António Orlando | texto

A Biblioteca Municipal 
de Paredes aumentou o 
seu espólio de pintura, con-
tando desde o dia 5 de ju-
lho, com um quadro da au-
toria de Fernando Salva-
d o r,  p a i  d o  a r q u i t e t o 
Marques da Silva funcioná-
rio da autarquia já falecido. 
O pintor ofereceu a obra 
com o propósito de "home-
nagear e perpetuar a me-
mória do filho". A doação 
do autor Fernando Salva-
dor ao Município e à popu-
lação de Paredes decorreu, 

na Biblioteca Municipal, 
numa singela homenagem 
prestada pela família, pelo 
Executivo Municipal e pe-
los colegas de trabalho de 
Luís Marques da Silva, que 
desempenhou funções de 
arquiteto na Câmara e que 
“revelava um grande amor 
e dedicação a Paredes”.

A pintura a óleo retrata 
o “Altar de Santa Ana” da 
Igreja de Louredo, em Pa-
redes, um dos locais de 
eleição e inspiração de Luís 
Marques da Silva.

Família do arquiteto 
Marques da Silva  
oferece quadro ao 
Município de Paredes

XIX ORFFLORD 
O serão do dia 30 de junho no auditório da Fundação ALORD 
voltou a ser animado pelo festival de orfeões.  Desta vez su-
biram ao palco o Orfeão de Guimarães, o Orfeão Claves de 
Sol & Fá (Fânzeres) e o Orfeão da Fundação A LORD. 

José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
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J
osé Paulo Souto e 
Mariana Souto con-
quistaram o título de 

campeões nacionais em pa-
res de dança, e esta última, 
no escalão sénior feminino, 
também se sagrou campeã 
nacional, no Campeonato de 
Solodance e Pares de Dança 
de Patinagem Artística, que 

decorreu em Matosinhos, 
entre os dias 4 e 8 de julho. Já 
a atleta Cristiana Oliveira e o 
par infantil Francisca Morei-
ra e Aires Baião sagraram-se 
vice-campeões nacionais.

Estes atletas da Associa-
ção Desportiva de Paredes 
apuraram-se para o Campeo-
nato da Europa, que terá lu-
gar nos Açores, de 1 a 8 de 
setembro, e para o Campeo-
nato do Mundo, de 1 a 13 de 

outubro, em França, assim 
como para a Taça da Europa, 
em Espanha, a partir de 29 de 
outubro.

A comitiva que esteve 
em Matosinhos era com-
posta por 16 atletas. “Reali-
zaram brilhantes exibições, 
apesar das dif iculdades 
sentidas na preparação 
destes atletas, por falta de 
pavilhões para treinar”, ex-
plica fonte do clube.

Atletas da ADPA  
campeãs nacionais 
em patinagem artística

Diana Pacheco e Miguel 
Cardoso, em Sub18, e Tere-
sinha Costa, em Sub14, fo-
ram convocados pela Asso-

ciação de Golf do Norte de 
Portugal para jogarem o 
Match Internacional Juve-
nil do Noroeste da Penínsu-

la Ibérica.  A prova decorre 
até 12 de Julho no campo de 
Golf de Nestares, na Cantá-
bria, Espanha.

A Casa do Povo da So-
breira elegeu na noite de 10 
de julho, no Pavilhão Ernes-
to Silva, uma Comissão Ad-
ministrativa (CA) que per-
manecerá em funções até à 
marcação de eleições em 
maio de 2019.

Numa das Assembleias 
mais concorridas de sem-
pre, após a demissão dos 
Órgãos Sociais, foi eleita e 

empossada a CA composta 
por António José Leão, Rui 

Mendes, António Silva, 
Marcelo Oliveira e Rui 
Carvalho.

“Rigor, empenho e com-
promisso” foram as pro-
messas que os membros da 
CA deixaram aos sócios 
presentes na Assembleia 
Extraordinária apelando à 
união de todos para a defe-
sa dos interesses da Casa 
do Povo da Sobreira.

Atletas do Paredes Golfe Clube  
representam o Norte  
em Torneio Internacional 

Empossada Comissão Administrativa  
da Casa do Povo da Sobreira

Tiago Teixeira ven-
ceu a terceira jornada 
consecutiva do Cam-
peonato de Portugal de 
Karting, prova disputa-
da no circuito Vasco Sa-
meiro em Braga, no Kar-
tódromo Internacional 
de Braga.

“Foi sem dúvida uma 
luta bastante animada 
pela vitória. Foi uma jor-

nada exigente devido ao 
muito calor que se fez 
sentir, tornando bastante 
difícil a afinação do kart e 
as pressões dos pneus. 
Consegui demonstrar 
que estou consistente 
mesmo perante as adver-
sidades e que podem con-
tar sempre comigo como 
um candidato a vencer à 
geral” concluiu o piloto de 

V i l e l a  a  c a m i n h o  d o 
pódio

A competição entra 
agora em período de “fé-
rias”, regressando em se-
tembro com a penúltima 
jornada do Campeonato. 
A quarta etapa pontuável 
para o Campeonato de 
Portugal de Karting de-
correrá no Kartódromo 
do Oeste no Bombarral.

Piloto de Vilela segue  
invicto no nacional de Karting

António Orlando | texto

Luciano Simões é o treina-
dor escolhido para liderar a 
equipa de Baltar. Para a direc-
ção do clube de Baltar, trata-
-se de um treinador com mui-
ta qualidade e conhecimento, 
que levou na última época o 

Atlético de Rio Tinto à subida 
de divisão. Espera-se  que 
consiga os objetivos propos-
tos com o apoio e união de to-
dos os Baltarenses. O  seu ad-
junto é  Pedro Fonseca, trei-
nador que esteve dois anos na  

formação do União de Baltar, 
onde efetuou um excelente 
trabalho nos Juniores A. (Sub 
19). O Treinador de guarda 
redes é  José Ilídio, que traba-
lhou com  Luciano Simões no 
Atlético de Rio Tinto.

União Sport Clube de Baltar  
tem novo treinador
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A
pós dois anos de 
negociações, Go-
verno e Associa-

ção Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) acor-
daram a descentralização de 
competências. 

O acordo agora fechado 
estabelece a transferência 
de novas competências, 
atualmente asseguradas pe-
lo Estado central, para as câ-
maras municipais. É o caso, 
por exemplo, da gestão das 
escolas, que passará inte-
gralmente para a esfera au-
tárquica: da limpeza dos es-
tabelecimentos à contrata-
ção de novos funcionários 
(pessoal não docente), das 
refeições ao transporte es-
colar, ficará tudo sob alçada 
autárquica. A descentraliza-
ção ocorrerá em todos os ci-
clos do ensino básico e se-
cundário. De fora ficam os 
professores, que continuam 
a responder ao Ministério da 
Educação, que continuará 
também e definir as políticas 
educativas.

O setor da Educação leva 
a parte de leão do orçamento 
que o governo conta transfe-
rir dos ministérios para os 
municípios -de acordo com 
as estimativas do executivo a 
gestão das escolas levará 
797 milhões do valor total de 
889 milhões que serão trans-

feridos, a partir do Orçamen-
to do Estado, para o Fundo de 
Financiamento da Descen-
tralização (FFD).

Também na Saúde haverá 
transferência de novas com-
petências para a esfera muni-
cipal, caso dos centros de 
saúde, que passam a ser geri-
dos pelas câmaras (edifícios, 
manutenção, limpeza, segu-
rança). O pessoal médico 
continua sob a alçada do Mi-
nistério da Saúde.

Mas há muito mais. Com 
a descentralização, as câma-
ras passam a ser responsá-
veis por toda a habitação 
social, por medidas de pro-
teção animal e segurança 
alimentar, pela autorização 
e licenciamento de todas as 
infraestruturas e equipa-
mentos de praia, pela fiscali-
zação da segurança contra 

incêndios em todos os edifí-
cios classificados na primei-
ra categoria de risco (onde 
se incluem as habitações, 
parques de estacionamento, 
restaurantes ou lares de ter-
ceira idade). No caso do es-

tacionamento dentro de ca-
da município, as coimas pas-
sam a reverter parcialmente 
para os cofres locais. Já a 
manutenção das estradas, 
que inicialmente também 
integrava o pacote de des-

centralização, acabou por 
ficar de fora.

As autarquias terão agora 
três anos para aderir ao pro-
cesso de descentralização, 
que só se torna obrigatório a 
partir de 2021. Até lá, cada 
município decide por si se já 
tem reunidas as condições 
para assegurar a transferên-
cia de competências.

No caso das maiores cida-
des, será uma mudança em 
larga escala, sobretudo na 
Educação. Lisboa, por exem-
plo, passará a ficar com a tu-
tela de 1915 funcionários 
(não docentes), distribuídos 
por 32 escolas que, no con-
junto, têm 109 edifícios.

ACORDO APROVADO
POR MAIORIA
Com o acordo agora al-

cançado "fica assegurado um 

crescimento dos orçamentos 
municipais entre dois e 10% 
em praticamente 100% dos 
municípios", explica Manuel 
Machado, presidente da 
ANMP. Quanto à Lei das Fi-
nanças Locais, segundo o au-
tarca de Coimbra, “serão as-
sumidas as propostas apre-
sentadas pela ANMP".

É o caso do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado. As au-
tarquias vão ficar com 7,5% 
das receitas do IVA cobrado 
no próprio município:  a 
ANMP conseguiu subir a fas-
quia inicialmente avançada 
pelo executivo, que propôs a 
atribuição de um valor de 5% 
das receitas próprias nos se-
tores do alojamento, restau-
ração, comunicações, eletri-
cidade, água e gás.

Este processo de negocia-
ção com o Governo foi inicia-
do em julho de 2016. O acor-
do contou com 16 votos a fa-
vor e um contra entre os 
membros do Conselho dire-
tivo da ANMP.

O desfecho das negocia-
ções surgiu depois de o exe-
cutivo ter entregue à ANMP 
a estimativa dos valores a 
transferir para o Poder Local, 
discriminadas município a 
município. De acordo com 
estas previsões, há 20 autar-
quias que vão receber mais 
de 10 milhões de euros para 
fazer face ao aumento das 
despesas com a saúde e a 
educação.

REFORMA ADMINISTRATIVA. Autarquias vão ficar com 7,5% das receitas do IVA cobrado no próprio município. As câmaras têm 
três anos para aderir ao processo de descentralização, que só se torna obrigatório a partir de 2021.

Câmaras aceitam descentralização  
de competências propostas pelo Governo

António Orlando | texto

Projeto PS/PSD sobre descentralização aprovado 

com críticas à esquerda e à direita

No dia 4 de julho, parlamento aprovou um projeto de lei PS/PSD para 

a criação de uma comissão independente para a descentralização, 

com a abstenção do CDS-PP e os votos contra da esquerda parla-

mentar e do PAN. No debate, PS e PSD foram criticados à esquerda 

e à direita pelo acordo para a descentralização, com o PCP e o BE a 

criticarem o "bloco central" e o CDS-PP a recusar "começar a casa 

pelo telhado".

A comissão independente, com sete elementos a designar pelo pre-

sidente da Assembleia da República, funcionará até julho do próxi-

mo ano e deverá fazer uma "profunda avaliação sobre a organização 

e funções do Estado" e propor "um programa de desconcentração da 

localização de entidades e serviços públicos".

Troika da descentralização
Presidente da Junta de Paredes

Artur Silva
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O 
assunto que to-
m o u  g r a n d e 
parte do perío-

do antes da ordem do dia da 
reunião do executivo, reali-
zada no salão nobre dos Pa-
ços do Concelho no dia 5 de 
julho, foi trazido à liça pelo 
vereador do PSD. Rui Mou-
tinho ao considerar como 
de “muito importante” que 
o município “esteja atento” 
ao envelope financeiro que 
vai receber de contraparti-
d a ,  n o m e a d a m e n t e ,  s e 
aceitar as transferências de 
competências da edução. 
“Porque para além da Câ-
mara passar a suportar os 
salários do pessoal não do-
cente, que ascenderá aos 4 
milhões de euros, é neces-
sário acautelar uma verba 
suficiente que suportem os 

encargos para a manuten-
ção e conservação do edifi-
cado. É aquilo que se passa 
com as secundárias de Re-
bordosa e Lordelo e que le-
vou o PSD a devolver as 
competências, recordou. 

Antes, Rui Moutinho ti-
nha dito que o envelope fi-
nanceiro para o município 
de Paredes na Educação 
era de 7 milhões 490 mil 
euros. 

“A serem verdadeiras as 
contas que citou assinava 
já”, começou por responder 
o presidente de Câmara, 
Alexandre Almeida. “Se va-
mos ter de salários cerca de 
4 milhões de salários para 
pagar a pessoal não docen-
te e uma receita de mais 7 
milhões de euros há aqui 
um diferencial  de 3 mi-
lhões”, disse Almeida pu-
xando dos galões de Revi-
sor Oficial de Contas face 

ao que havia sido disto pelo 
antigo diretor financeiro 
do município no último 
mandato. “Diz-me que cus-
ta muito fazer manuten-
ções, mas vocês [PSD] nun-
ca fizeram nenhuma manu-
tenção, nem escolas, nem 
piscinas, vocês fizeram re-
parações. A partir deste 
ano é que estamos a fazer 
manutenções”, acusou o 
autarca. 

No demais, o presidente 
de Câmara de Paredes ga-
rantiu estar a acompanhar 
“muito de perto” o processo 
de descentralização de 
competências “através da 
Área Metropolitana do 
Porto”.  “O que existe é a 
proposta de lei. Quando a 
lei for aprovada cá estare-
mos”, afirmou. No entanto o 
edil refirmou que há maté-
rias como a educação que 
reputa de “importantíssi-

mas” e se lhe for proposta 
uma descentralização de 
competências,  “  vamos 
aceita-las. Aliás se fosse 
presidente de câmara em 
2013 como até quase a 
maioria dos paredenses as-
sim o desejava, nunca tería-
mos devolvido as compe-
tências na educação. Ao ní-
v e l  d e  o u t r a s  f u n ç õ e s 
temos de ver porque tem 
de haver o respetivo pacote 
financeiro”, explicou. 

Sobre a possibilidade do 
aumento da dotação ao ní-
vel das finanças locais com 
uma participação dos muni-
cípios numa parte do IVA de 
alguns serviços prestados 
pelo município, o autarca 
admite que “poderá ser um 
acréscimo das receitas, em-
bora como é gradual nunca 
será muito, mas há expeta-
tiva do aumento de recei-
tas”, anuiu. 

REFORMA. A descentralização de competências para o Presidente da Câmara de 
Paredes é um processo que “ainda está muito insipiente”. O autarca respondeu deste 
modo à interpelação do vereador do PSD, Rui Moutinho.

Paredes aceita transferência 
de competências na Educação

António Orlando | texto

Autarquias querem ter 
o poder de decidir se há 
ou não desagregação 
de freguesias 

A Associação Na-
cional de Municípios 
Portugueses (ANMP) 
quer que sejam as au-
tarquias a ter a palavra 
final sobre a manuten-
ção das agregações ou 
a separação das fre-
guesias, retornado ao 
mapa autárquico em 
vigor até 2013. “A re-
posição das freguesias 
não deve ser decidida 
na Assembleia da Re-
pública” é o que se po-
de ler num parecer que 
foi aprovado no dia 10 
de julho, pela ANMP.  

Em cima da mesa 
estão três projetos de 
lei do PCP, do BE e d´Os 
Verdes que visam a re-
vogação da fusão de 
freguesias decidida pe-
la coligação PSD/PP. 

O entendimento 
dos autarcas é que a re-
forma administrativa 
do território deve ser 
participada, de modo a 
que o resultado final 
reflita “ o sentimento 
de pertença de cada 
um à nova unidade ter-
ritorial em que fique 
integrado”, tanto mais 
que “em certas zonas 
do país onde diversos 
serviços públicos fo-
ram desaparecendo”, 
as freguesias garantem 
o contacto dos cida-

dãos com o Estado”, 
pode ler-se no docu-
mento da ANMP. 

Recorde-se que o 
ministro da Adminis-
tração Interna, Eduar-
do Cabrita, compro-
meteu-se a entregar 
até ao final do mês pas-
sado, uma proposta de 
lei quadro para a reor-
ganização territorial 
das freguesias no Par-
lamento. Mas o diplo-
m a  a i n d a  n ã o  f o i 
entregue. 

Em Paredes o nú-
mero de freguesias bai-
xou de 24 para 18 fre-
guesias devido à agre-
gação das freguesias 
que rodeiam a sede do 
concelho: Castelões de 
Cepeda, Madalena, Bi-
tarães, Besteiros, Vila 
Cova de Carros, Gon-
dalães e Mouriz. Agre-
gadas, deram origem à 
freguesia de Paredes. 

O atual presidente, 
Artur Pereira da Silva 
(PS) já disse que não se-
rá “o motor para que se 
faça a desagregação da 
freguesia”. Na Câmara, 
o presidente, Alexan-
dre Almeida (PS), assu-
me que se submeterá 
“à vontade das popula-
ções”. “Não serei obstá-
culo”, disse quando in-
terpelado pelo comu-
nista Cristiano Ribeiro 
n a  A s s e m b l e i a 
Municipal.

António Orlando | texto

Alexandre Almeida aceita cuidar do Parque Escolar de Paredes
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Um pouco de  
pão e muito de circo

E
m plena sessão da 
Assembleia Muni-
cipal de Paredes fui 

acusado de ter ficado “para-
do no tempo”. O pretexto en-
contrado para tão gratuita 
acusação foi uma minha in-
tervenção crítica sobre um 
subsídio da Câmara Munici-
pal de Paredes á Junta de 
Freguesia de Paredes para a 
realização (já em 2.ª edição) 
de um evento denominado 
Sexta-feira 13, com caracte-
rísticas de uma caminhada 
nocturna. Questionei o sub-
sídio de 1.000 euros (embora 
votando a favor) tendo em 
conta a necessidade sentida 
pela JF de Paredes de obter 
financiamento alheio para a 
iniciativa. Fique claro que 
não discuto a iniciativa; in-
terrogo sim, a necessidade e 
a oportunidade desse subsí-
dio, no quadro actual de apa-
rente austeridade, rigor e 
boa gestão dos recursos da 
Câmara Municipal e das au-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

tarquias em geral. Posterior-
mente alguém intriguista, 
gente pouco credível, cha-
mou-me nas redes sociais 
“bota-de-elástico”, incapaz 
de perceber “ideias excelen-
t e s ”  d e  “ p r o m o ç ã o  d e 
localidades”. 

D e s c o b r i  a s s i m  q u e 
“avançados no tempo” e cer-
tamente não “botas-de-elás-
tico” são os que promovem 
iniciativas vulgares, não as 
orçamentam com fundos 
próprios e justificam tudo 
com a “dinamização” social 
da cidade e com a criação de 
uma qualquer movida co-
mercial. Descobri que “avan-
çados no tempo” são os que 
perpetuam (com posições 
com origem no passado) o es-
cândalo das habitações do 
acampamento cigano ou os 
que publicitaram em campa-
nha eleitoral mudanças no 
trânsito da cidade e, nove 
meses depois, nada fizeram. 

Mas sei também que as 
localidades, independente-
mente da dimensão, se pro-
movem verdadeiramente 
com iniciativas distintivas, 
como obras e equipamentos 
sociais, um urbanismo de 
qualidade ou eventos de 

cristianoribeiro@gmail.com

magnitude tal que se tornem 
únicos. Quintandona é uma 
ideia excelente, Óbidos é 
uma ideia excelente, Ama-
rante é uma ideia excelente, 
o Teatro em Paredes é uma 
ideia excelente. Fora do País 
há ideias excelentes. O Festi-
val de Teatro de Avignon, por 
exemplo, tem um orçamento 
de 15 milhões de euros…dis-
seram agora na TV. Dinamiza 
isso sim o comércio local e o 
emprego, como foi dito. Avig-
n o n  t e m  p o u c o  m a i s  d e 
90.000 habitantes.  Não 
acredito que se financiem 
por lá caminhadas nocturnas 
ou pirotecnias ao minuto.

Reafirmo: para mim, uma 
Junta de Freguesia não é 
uma vulgar Comissão de Fes-
tas, ou uma Associação Co-
mercial, ou um Grupo de 
Bem-fazer ou de Eventos 
Ocasionais, ou uma Organi-
zação de Apoio de Peregri-
nos a Fátima. Pode articular-
-se com todas elas, mas não 
as devem substituir. É um 
centro de decisões politicas e 
técnicas, com interesse per-
manente das populações. E 
como tal se deve organizar.  

Outros pensarão diferen-
te. É a vida!

N
os últimos 8 anos o pais mu-
dou politicamente da es-
querda de Sócrates para 

uma maioria Social Democrata e 
novamente nas últimas eleições le-
gislativas para uma maioria de es-
querda mais radical Comunista/So-
cialista. Todas estas mudanças pren-
d e m - s e  n a t u r a l m e n t e  c o m  a 
perceção dos eleitores votantes so-
bre as condições de vida criadas pe-
las medidas políticas que são leva-
das a cabo e claramente o governo 
de Passos Coelho deixou uma marca 
muito forte no “apertar de cinto” que 
poderia ser entendida como uma re-
forma de estado, mas certamente foi 
longe demais e a sua comunicação 
negativa, ainda mais longe.

Assim, é certo que a comunicação é 
o instrumento para a perceção por 
parte dos eleitores e, é com este ins-
trumento que se criam ondas numa 

vontade de um grupo. Costuma-se di-
zer que “a Onda de Mudança” é impos-
sível contrariar. Esse sentimento forte 
de querer alterar o estado normal das 
coisas, trás sempre em si mesmo um 
princípio de revolta e inconformidade 
por uma má opção no passado. No po-
der local e nas autárquicas acontece o 
mesmo.

Ora, para levar este novo rumo pa-
ra a política, julgo que vale a pena olhar 
para o interior do PSD que quer ga-
nhar eleições e ser alternativa ao PS.

Nas últimas eleições legislativas os 
portugueses quiseram mudar. Tra-
ziam consigo um sentimento de can-
saço de austeridade e tiraram a maio-
ria ao PSD e a Passos Coelho sendo 
que a solução governativa que daí re-
sultou é o exemplo acabado de que o 
compromisso de socialistas, bloquis-
tas e comunistas foi de que esta era 
uma solução “estável, coesa e dura-
doura” por motivos eleitorais. De PS, 
BE e PCP resulta um governo de gerin-
gonça que trabalha bem na óptica da 
percepção e na manipulação social, 
criando um pseudoacontecimento e 
alimentando páginas de jornais, ela 
está tão afinada, talvez mais do que 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Mudar… 1…e Mudar 2… e   Mudar 3!  Virou?!

mariocamilomota@gmail.com

É 
com enorme satisfação que se te-
ve conhecimento que o presidente 
da Câmara Municipal de Paredes 

garantiu, na última Assembleia Munici-
pal, que o Complexo Desportivo das La-
ranjeiras, que inclui o pavilhão gimno-
desportivo, o estádio e os terrenos ane-
xos, será classificado como zona de 
equipamentos.

Quer o Pavilhão Gimnodesportivo 
quer o Campo de Futebol das Laranjeiras 
foram votados ao abandono, sabe-se lá 
com que intenções (ou será que se sabe), 

COMPLEXO DESPORTIVO DAS LARANJEIRAS

Nunca é tarde para arrepiar   caminho
quando afinal não abundam assim pelo 
concelho espaços desportivos que já 
prestaram enormes serviços ao concelho 
e em especial á freguesia de Paredes, que 
não é mais que a sede do concelho.

Impõe-se por isso recuperar e utilizar 
estes espaços em prol da população da 
freguesia de Paredes e do concelho.

Afastem-se ideias megalómanas para 
este complexo.

Recupere-se o que houver a recupe-
rar, invista-se o necessário para que pos-
sam oferecer condições de utilização e 
coloquem-se os mesmos ao serviço da 
população.

Porque, é um facto inquestionável, 
no tempo presente, que tornar a popu-
lação mais ativa e generalizar a prática 
desportiva contribui significativamente 
para a redução da mortalidade e de di-
versas enfermidades (e respetivos cus-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Mudar… 1…e Mudar 2… e   Mudar 3!  Virou?!
nunca por motivos eleitorais. O OE 
para 2019 vai ser aprovado pela maio-
ria parlamentar e a geringonça 
continua. 

Passos Coelho foi o primeiro a mu-
dar, assumiu as suas derrotas e deu a 
Rui Rio a oportunidade de chegar para 
colocar o dedo da ferida (como quem 
diz apontar em diversos assuntos a 
verdadeira realidade) do deficit e da 
divida a crescer, do caos nos serviços 
de saúde, da necessidade de reorgani-
zação administrativa do estado cen-
tral. Mas a sua onda de mudança de-
morará a chegar porque a mensagem 
das contas certas, do PSD não é sabo-
rosa de engolir. 

Também o panorama eleitoral dos 
municípios mudou profundamente, 
nas últimas autárquicas, o PS ascen-
deu ás presidência da maioria dos mu-
nicípios a nível nacional e no distrito 
do Porto sobraram muito poucos ás 
garras de uma esquerda ideologica-
mente socialista, mas que geralmente 
pratica uma política de bom investi-
mento comunicação sem estrutura-
ção das Camaras para o investimento 
económico e sustentável da região. 
Recentemente foi a vez do PSD mudar 

a sua liderança, na distrital do Porto. 
Mudou Bragança Fernandes (ex-pre-
sidente da Camara da Maia) não resis-
tindo a tamanha onda de mudança nas 
camaras do distrito deu o lugar a caras 
mais novas como a de Alberto Macha-
do (presidente da Junta de Paranhos), 
uma mudança a penalizar todos aque-
les que nos últimos anos apoiaram o 
poder instalado na Distrital do PSD.

Mudança maior foi a queda do Pre-
sidente da Comissão Política do PSD 
de Paredes Rui Moutinho. Uma onda 
de mudança que estava latente no 
PSD Paredes levou o maior partido 
político de Paredes a fazer-se reviver 
em militantes que de há longa data so-
friam, mas viviam á parte dos tiros no 
pé das próprias estruturas partidárias 
sustentadas no poder municipal. Ri-
cardo Sousa chega com a história de 
um longínquo passado na JSD e a pro-
messa de um trabalho muito árduo 
para a mudança da política socialista 
municipal que se revela a cada dia co-
mo um lifting de caras e um botox nos 
projectos. 

Uma mudança tem de ser como 
uma ementa, virar melhor do que um 
Soneto!

COMPLEXO DESPORTIVO DAS LARANJEIRAS

Nunca é tarde para arrepiar   caminho
tos de tratamento), diminui os índices 
d e  a b s e n t i s m o  e  a u m e n t a  a 
produtividade. 

Por isso, o aumento dos níveis de prá-
tica de atividade física e desportiva regu-
lar torna-se num investimento de eleva-
do retorno em termos de qualidade de 
vida, produtividade e de redução dos 
custos em cuidados de saúde. 

O desporto é, assim, um reflexo da 
própria modernidade. 

As práticas desportivas apresentam-
-se atualmente como algo mais abran-
gente que tem como objetivo a participa-
ção do cidadão comum em atividades de 
lazer e de realização pessoal. A própria 
realidade social foi decisivamente inva-
dida pelo desporto de tempo livre (ativi-
dade lúdica), de recreação, de educação, 
de formação, de manutenção, de recupe-
ração e de reeducação, de melhoria da 

saúde, de recomposição da capacidade 
psico-física de trabalho, bem como do 
desporto de espetáculo e do profissiona-
lismo, que vai até à alta competição, pas-
sando pela competição de média e baixa 
intensidade. O desporto, deixou, há mui-
to, de constituir um luxo, para passar a 
ser uma necessidade claramente expres-
sa, em relação a toda a população, como 
um direito constitucional. Por isso a ne-
cessidade de mudança de mentalidades 
no que diz respeito aos equipamentos 
coletivos em geral, e aos desportivos em 
particular. Neste sentido, os espaços 
destinados à prática desportiva devem 
ser equacionados de modo a dar respos-
ta a este vasto leque de interesses e de 
motivações. 

Por isso se aplaude a decisão da Câ-
mara Municipal de Paredes e se lhe pede 
parcimónia na execução dessa decisão.

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.

Dar vida a Paredes

U
m dos objetivos tra-
ç a d o s  d u r a n t e  a 
campanha eleitoral 

pelo PS e por Alexandre Al-
meida   era este mesmo; Dar 
v i d a  a o  C o n c e l h o  d e 
Paredes. 

Acho que neste ponto já  
se sente a Mudança, a Ver-
dade é que este executivo 
tem conseguido trazer e di-
namizar um conjunto de ini-
ciativas de caráter despor-
tivo, cultural e recreativo 
que estão sem dúvida a dar 
v i d a  a o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

O andebol cup terá  sido 
um dos que mais impacto 
causou, mas convém  recuar 
e lembrar a forma como rapi-
damente este executivo con-
seguiu organizar o Natal de 
2018, dando logo o mote de 
mudança. O baile das Camé-
lias, as finais de basquetebol 
e andebol, o duatlo e o re-
gresso da competição de mo-
tos a Paredes foram igual-
mente momentos marcantes 
desta nova forma de encarar 
o concelho. 

O andebol cup trouxe a 
Paredes 3500 jovens atletas 

mais as suas famílias, foi gra-
tificante ver as ruas e os vá-
rios pavilhões do concelho 
cheios de animação e com o 
colorido de cada uma das 
equipes presentes.

Outro grande momento 
são as festas de Paredes que  
já iniciaram,  embora o seu 
ponto alto quer seja do ponto 
de vista religioso e de anima-
ção  será este fim de semana 
de 13 a 16 de julho, mas a ver-
dade é  que o arranque foi re-
cheado de um conjunto de 
eventos de caráter religioso 
tal como o encontro de coros 
e outros de animação de ele-
vada qualidade.

Ainda este fim de semana 
os amantes da boa forma físi-
ca poderão viver um fim de 

semana diferente com o Pa-
redes Fittest Games, uma 
prova de crosstraining, uma 
modalidade em voga por es-
tes dias, e que trará a Paredes 
mais de meia centena de 
atletas de todo o país.

A população felizmente 
mostra uma grande adesão 
aos eventos realizados o que 
demostra que este é  o cami-
nho certo. A Mudança apesar 
de ainda recente já  se sente.

Mas esta  semana mais im-
portante  que todos estes 
eventos, foi o facto de se ter 
iniciado finalmente a resolu-
ção dos problemas de polui-
ção do Rio Ferreira, sendo 
esta sem dúvida uma pro-
messa que todos ansiavamos 
por ver realizada.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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Pedro Silva e Joaquim 
Ferraz são respetivamente, 

Presidente e Diretor Des-
portivo do União Sport Club 
de Paredes. O União de Pare-
des garantiu este ano a subi-
da ao Campeonato de Portu-
gal. Para este regresso às 
competições nacionais, mui-
to contribuíram os dois bal-
tarenses, que com a organi-

zação  e capacidade de lide-
r a n ç a  d o  p r e s i d e n t e , 
acompanhada pela experiên-
cia de um diretor desportivo 
que jogou ao mais alto nível 
em Portugal e no estrangei-
ro, originaram um feito que 
começou nas ruas de Baltar e 
nos jogos de “ Futebol de Sa-

lão “ do “ Ringue da Feira”, que 
era como se chamava ao 
atual polidesportivo que fica 
situado no centro de Baltar. 
Ambiciosos e jovens em ida-
de e no cargo, prometem al-
cançar novos feitos ao servi-
ço do clube que ostenta o 
nome do Concelho.

    BALTAR

Baltarenses em destaque  
no União de Paredes

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia le-
vantou um muro que tinha 
derrocado na Rua "Ponte 
do Ribeiro" e que ocupava a 
via pública. Sendo esta uma 
situação que está abrangida 

pela atuação da Junta de 
Freguesia, os funcionários e 
os recursos existentes fo-
ram utilizados para resolver 
um problema sem qualquer 
tipo de custos. Procura-se 

otimizar os poucos recur-
sos e poupar nas despesas, 
de forma a existir uma atua-
ção mais cuidada e respon-
sável na gestão das verbas 
públicas.

N o s  p r ó x i m o s  d i a s  
20/21/22 de julho , vai de-
correr mais  um evento 
“tuning” a reverter para os 
B. V. de Baltar, e que vai ter 
a sua base no Kartódromo 
de Baltar.  A organização  
conta com cerca de 2000 
pessoas  para fazer a festa e 
ajudar a corporação a an-
gariar fundos essenciais 
para continuar a prestar 
um serviço de qualidade. 

Pretende-se   superar em 
vários aspetos as edições 
anteriores. Este ano, para 
além dos “Top's” , vai-se  
realizar a prova de “Super 
Enduro” e pela primeira vez 
, “show de Strip” e concerto 
de Rock. Vão ser melhora-
das as condições para o pú-
blico em geral, nomeada-
mente com a instalação de 
vários WC's no recinto; 
bancadas para o Público 

(1); zona própria para cam-
pismo (2); Bancadas para 
zona de Aceleração (1); Lo-
cal próprio para acampar 
os 3 dias sem horário, que 
será indicado. Tendas de 
campismo na zona de expo-
sição só das 20 horas às 10 
horas. Os Soldados da Paz 
esperam por todos  no Kar-
tódromo de Baltar para um 
fim de semana de “ TUDO 
AO MÁXIMO”.

No fim de semana 20 a 
22 de julho, a Junta de 
Freguesia de Baltar, a 
empresa " DIDA EVEN-
TOS" e a Câmara Muni-
cipal vão organizar a 
primeira edição do Fes-
tival " VILLA QUINTÃ", 
que  vai decorrer na área 
circundante da Capela 
da Quintã, que faz parte 
da Rota do Românico. O 
festival pretende ser 
mais um momento musical e 
cultural da Vila de Baltar e do 
Concelho de Paredes, que 
procurará ser transversal no 

sentido de abranger as várias 
gerações e os vários estilos 
musicais. O objetivo é atrair 
as diversas gerações para um 

espaço onde existirão vá-
rias surpresas já devida-
mente confirmadas, 
bem como promover a 
cultura local através da 
existência de várias ter-
túlias culturais envol-
vendo a história local. O 
festival vai ocorrer em si-
multâneo com o Tuning 
dos B.V.Baltar, o que pode 
ser uma mais valia para 
ambos os eventos, na me-

dida em que se podem com-
plementar , podendo existir 
circulação entre os dois 
acontecimentos.

Derrocada na Rua Ponte do Ribeiro 7º evento Tuning B.V. Baltar

Festival Villa Quintã

    CÊTE

Feira Medieval

    ASTROMIL

Festas de Astromil com novo Órgão

Numa organização da 
Sala de Estudo Sabedoria & 
Talento, como mote de fes-
ta de final de ano letivo da 
Academia de Estudo, foi 
levada a cabo no passado 
dia 7 de Julho, a primeira 
Feira Medieval, que decor-
reu no Largo da Senhora do 
Vale, em Cête. Com a parti-
cipação da comunidade 
Cetense, a Feira foi um su-
cesso, e contou com a visita 
de centenas de pessoas, 
que esgotaram por com-
pleto as iguarias ali servi-
das pelas mais de uma de-
zena de barraquinhas de 
“comes e bebes” que embe-
lezaram o largo da Senhora 
do Vale durante aquele dia.

Mas a Feira não foi só 
comida e bebida, e contou 
com teatro de rua, dança e 
música, com vários artistas 

participantes. Os Cetenses 
já reivindicam uma nova 
edição da Feira Medieval, 
com prolongamento de du-
ração de pelo menos mais 
um dia.

Quando a comunidade 
se une, a Cultura aparece. 
Aqui fica o mote para todos 
o s  C e t e n s e s  c o m 
iniciativa.

A paróquia de Astromil 
ganhou um novo Órgão. O 
instrumento musical foi ofe-
recido pela Comissão de Fes-
tas da freguesia. 

Fixemos o peditório para 
a festa e com o dinheiro an-
gariado chegamos à conclu-
são que tínhamos fundo de 

maneio suficiente para com-
prar o Órgão”, disse ao Pro-
gresso de Paredes, Bruno 
Coelho. 

 O presidente da Comis-
são de Festas explicou que o 
instrumento musical da igre-
ja “estava a precisar de uma 
reforma”. 

As festas de Astromil de-
corram nos dias 6,7 e 8 de ju-
lho em honra de Santa Mari-
nha, padroeira da freguesia. 
O ponto alto das festividades 
foi a majestosa procissão que 
foi acompanhada pela Fan-
farra dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa.
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Está cumprido mais um 
passeio de convívio dos An-
tigos Alunos da Escola das 
Cabaneiras que já se realiza 
há 11 anos consecutivos. 
Todos os anos um grupo de 
60 pessoas participa na 
iniciativa. 

Fernando Dias e Alberto 
Neves, os organizadores, 

este ano fizeram uma ex-
cursão a São Pedro do Sul 
em ambiente de festa e uma 
“receção à altura da hospi-
talidade tão afamada das 
gentes daquela terra com 
visitas temática às Termas e 
a um parque. Depois o con-
vívio prosseguiu num res-
taurante da localidade.

De 20 a 26 de julho o 
parque do rio ferreira re-
cebe mais uma edição do 
Youth Festival, numa orga-
nização da Câmara de Pa-
redes. Estão confirmadas 
as presenças de 22 asso-
ciações nos sete dias de 
f e s t i v a l .  D o  p r o g ra m a 
consta a realização de uma 
feira de artesanato, um 
desfile de moda de promo-
ção ao comércio local, fes-

ta de verão com atuação 
de Tino de Rans; Tuna de 
Rebordosa, Rancho Mar-
ceneiros Rebordosa, dan-
ças salão. Está igualmente 
prevista a realização de 
um torneio de futebol in-
fantil a cargo do RAC, tor-
neio de sueca pelo Grupo 
Desportivo da Portela, 
mega aula de zumba, cami-
nhada noturna e celebra-
ção do Dia dos Avós.

Nem a chuva impediu a 
população de Rebordosa ir 
às Festas da Cidade. 

As celebrações, que pres-
tam culto ao padroeiro da ci-
dade S. Miguel, decorreram 
de 29 junho a 2 de julho e 
contaram com um dos mais 
ambiciosos programas de 
sempre. Os concertos de 
Quim Barreiros, Daniela 
Mercury ou de Ana Moura 
mas também dos Djs arrasta-
ram milhares de pessoas

O Espaço da Festa voltou 
a encher à semelhança dos 
anos anteriores o que levou 

os responsáveis da Comissão 
de Festas 2018 a fazerem um 
balanço positivo.

 “Diria que os grandes ar-
tistas de renome nacional e 
internacional que estiveram 

presentes nas Festas da Ci-
dade foram alguns dos mo-
mentos altos, mas não pode-
mos esquecer o programa 
pirotécnico, naturalmente, a 
outra componente das fes-
tas, que este ano mereceu 
grande destaque porque 
nunca foi feita nenhuma ses-
são de fogo de artificio com a 
beleza deste ano, o programa 
religioso, tudo correu nor-
malmente”, com a majestosa 
procissão em honra do pa-
droeiro S. Miguel”,disse ao 
Progresso de Paredes fonte 
da organização.

Passeio de antigos alunos 
da Escola das Cabaneiras

3ª. Edição Rebordosa 
Youth Festival 2018

Festas de Rebordosa 2018

Uma equipa de atletas 
de veteranas de Rebordo-

sa participou no Andebol - 
Paredes Handball Cup. Foi 
uma espécie de viajem ao 
p a s s a d o  d e  h á  2 0  a n o s 
atrás. As Veteranas do An-
debol voltaram assim a jo-
gar em competições ofi-
ciais no Pavilhão Manuel 

Moreira Neto, espaço mí-
tico para o andebol.

E m  c o n v e r s a  c o m  a s 
atletas saltou à liça a re-
cordação dos tempos idos 
guardados na memória de 
cada uma com especial ca-
rinho: "O Pavilhão Manuel 

Neto na altura foi  cons-
truído para se fazerem os 
jogos da equipa de ande-
bol. Nessa altura, o ande-
bol  estava mais  a  sul  do 
que a norte e nós conse-
g u i m o s  v e n c e r  m u i t a s 
provas”. 

    REBORDOSA

Atletas Rebordosenses voltam  
a jogar 20 anos depois na  
terra que as formou para Andebol

PAULO 
PINHEIRO

O mês que terminou, ju-
nho, foi o mês dos Santos Po-
pulares, Stº António, S. João e 
S. Pedro. Houve arraiais e 
animação pelo país inteiro, e 
na freguesia de Cristelo a ce-
lebração dos Santos Popula-
res não ficou esquecida, ten-
do ficado a cargo da Comis-
são de Festas de S. Miguel a 
organização do “Arraial dos 
Santos Populares”, no passa-
do dia 30 de junho de 2018.

A iniciativa foi bem acolhi-

da na freguesia, tendo a orga-
nização contado com a pre-
sença de um número consi-
derável de Cristelenses que 
puderam apreciar a típica 

sardinha assada, o entrecos-
to, a broa, o caldo verde e a 
sopa seca, e como não podia 
faltar, o bom vinho.

De louvar este tipo de ini-

ciativas que mantém vivas as 
tradições que fazem parte da 
nossa cultura, e que dinami-
zam a freguesia, proporcio-
nando o convívio entre a po-
pulação, tendo em vista a an-
gariação de fundos para a 
realização da tradicional 
festa anual em Honra do Pa-
droeiro S. Miguel, a decorrer 
no último fim-de-semana de 
Setembro.

São esperadas mais dinâ-
micas por parte desta Comis-
são de Festas de S. Miguel, 
que se aguarda que possam 
contar com a forte adesão da 
população, para que a Festa 
em Honra do padroeiro pos-
sa ser grande sucesso.

    CRISTELO

O Valor das Tradições

CARLA
NUNES

    BITARÃES

Chamada de atenção

Tem-se verifi-
cado que há pes-
soas que colocam 
nos contentores 
do l ixo resíduos 
q u e  n ã o  s ã o  d o-
mésticos, tais co-
mo lenha das po-
das, relva, troços 

das couves... É de 
lamentar que isto 
a c o n t e ç a  p o i s , 
uma vez que se fa-
l a  e m  a m b i e n t e 
s a u d á v e l  e  Pa í s 
l impo,  haja  pes-
soas que ainda não 
t e n h a m  c o m -
preendido que es-
tão a degradar o 
que é de todos. Se 
assim continuar o 
que será dos nos-
sos vindouros?

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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O 
Sporting Clube 
de Portugal ven-
ceu a 2ª edição do 

Torneio Cidade de Paredes 
competição organizada no 
dia 7 de julho no “velho” Está-
dio das Laranjeiras pela equi-
pa de Veteranos do União 
Sport Clube de Paredes. 

A competição juntou além 
das velhas glórias dos leões, 
os veteranos do USC Paredes, 
F C  Pa ç o s  d e  Fe r r e i ra  e 
Cinfães. 

Romeu, Craveiro, Edel, 
Luís Brito, Soeiro, entre ou-
tros sportinguistas,pisaram o 
relvado das “Laranjeiras”. 

Agostinho, (ex-Atlético de 
Madrid) jogou pela equipa 
que o projetou – o FC Paços 
de Ferreira. Já a equipa da ca-
sa, teve um reforço mediático, 
Carlos Daniel, o jornalista da 
RTP, que em tempos foi atleta 
da formação do USC Paredes 
e voltou a um palco onde foi 
feliz. 

“É um reviver de tantas 
coisas boas. Entrar aqui, ago-
ra de repente, e começar a 
olhar à volta e lembrar de trei-
nos, jogos, amigos é extraor-
dinário. Lembrar tempos que 
é feliz quem os viveu”, come-
çou por dizer Carlos Daniel 
com a camisola azul e branca 
do Paredes. “Este continua a 
ser o nosso emblema” con-
cluiu orgulhoso. 

O torneio foi rasgadinho 
“porque o bichindo da bola 
está lá dentro e ninguém gos-
ta de perder”, salientou Celso 
Teixeira, presidente dos vete-
ranos do USC Paredes

O Torneio foi muito equili-
brado. “Em termos de vence-
dor tanto podia cair para o la-
do do Paredes como para o 
Sporting. Mesmo o Paços de 
Ferreira, que não pontuou, foi 

muito competitivo e o Cin-
fães, uma equipa muito agres-
siva pela maneira que se en-
trega ao jogo. Foi um torneio 
muito bom”. 

A próxima edição do Tor-
neio Cidade de Paredes pode 
conhecer a internacionaliza-
ção. O dirigente revelou ao 
Progresso de Paredes que 
estão a ser encetados conta-
tos no sentido de trazer a Pa-
redes a equipa de veteranos 
do Atlético de Madrid. 

Em agosto iremos a Ma-
drid com um vídeo que sinte-
tize as duas primeiras edições 
no sentido de convencer os 
dirigentes do Atlético a trazer 
a equipa ao nosso torneio”, 
acrescenta Celso Teixeira. 

FERNANDO MENDES
 BAIXA DE VULTO NO SCP
Fernando Mendes aca-

bou por não vir a Paredes de-
vido ao momento conturba-
do por que passa o Sporting. 
O antigo lateral esquerdo do 
Sporting, que jogou também 
no Benfica e no FC Porto, te-
me pela integridade da sua 

família. O agora veterano do 
Sporting tem recebido reite-
radas ameaças à sua família 
por causa dos comentários 
que tem proferido num canal 
de televisão a propósito da 
postura de Bruno de Carva-
lho que culminou com o seu 
afastamento de presidente 
da SAD sportinguista. Facto 
de resto já confirmado pelo 
próprio num canal de televi-
são, ao admitir que não sai de 
casa pelo medo do que possa 
acontecer à sua família.

FUTEBOL. Competição foi “rasgadinha” porque ninguém queria perder. Jornalista Carlos Daniel foi o reforço mediático da equipa 
da casa. Veteranos do Atlético de Madrid vão ser convidados para a 3ª edição do Torneio.

Sporting vence Torneio  
Cidade de Paredes – Veteranos

António Orlando | texto

Resultados

USC Paredes ............................1
FC Paços de Ferreira ............0

Sporting ......................................1
Cinfães ........................................1

USC Paredes ............................4
Cinfães ........................................2

Sporting ......................................4
FC Paços de Ferreira ............0

FC Paços de Ferreira ............1
Cinfães ........................................2

USC Paredes ............................0
Sporting ......................................1

Classificação Final

1º Sporting.......................... 8p
2º USC Paredes ................ 6p
3º Cinfães ............................ 4p
4º FC Paços Ferreira ...... 0p

Sporting Clube de Portugal conquistou o torneio

Clube Desportivo de Cinfães

Futebol Clube de Paços de Ferreira
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A 
1 ª edição do Paredes 
Handball CUP che-
g o u  a o  f i m  c o m  o 

anúncio de que para o ano há 
mais. A 2ª edição deste torneio 
irá disputar-se de 26 a 30 de 
junho. 

A razão é simples: “Isto é o 
desporto, isto é o que a Federa-
ção de Andebol de Portugal 
pensa do desporto e do ande-
bol, momentos únicos de fair 
play, de amizades, que os atletas 
jamais vão esquecer”. A afirma-
ção foi feita por Miguel Laran-
jeiro, presidente da Federação 
de Andebol de Portugal.

Foram 5 dias de festa, conví-
vio, diversão, competição sau-
dável,  noites temáticas com 
concertos e DJ’s, animação de 
rua. Andebol indoor, andebol 
adaptado e andebol de praia.

Cerca de 3500 atletas, de vá-
rias nacionalidades, invadiram 
Paredes para participar neste 
t o r n e i o  i n t e r n a c i o n a l  d e 
andebol.

Praticantes dos 9 aos 50 
anos, de 200 equipas marcaram 
presença em 600 jogos, que de-
correram em 15 pavilhões do 
concelho.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, considera a primeira 
edição do torneio internacional 
de andebol “um verdadeiro su-
cesso”. Sublinha o autarca que o 
evento “deu vida, animação e 
colorido ao concelho de Pare-
des e dinamizou o comércio”.

O autarca sublinhou o empe-
nho e participação “dos pare-
denses que souberam e quise-
ram juntar-se a esta festa do 
andebol, que para além da com-
petição desportiva introduziu o 
intercâmbio entre países: Por-
tugal, Espanha, Holanda, Ale-
manha e Argélia”.

“Uma aposta para ganhar”, 

concluiu Alexandre Almeida. O 
torneio Paredes Handball CUP 
foi uma parceria entre a Câmara 
Municipal, o Clube de Andebol 
do Agrupamento de Escolas de 
Baltar, a Federação Portuguesa 
de Andebol e a Associação de 
Andebol do Porto.

FESTA. Pavilhão Rota dos Móveis acolheu a sessão de encerramento do 
Paredes Handball CUP. Torneio de encerramento de época devolveu vida 
desportiva ao Pavilhão Municipal da cidade de Paredes.

A invasão do andebol regressa  
a 26 de junho de 2019

António Orlando | texto

Jogam por amor ao 
futebol e às "Laranjeiras"

A 
funcionar como uma 
espécie de organis-
mo autónomo do 

USC Paredes, os veteranos são 
geridos por uma equipa diretiva 
própria e usam como palco de 
jogos, em casa, o velho Estádio 
das Laranjeiras. A fundação re-
monta a 2002, sendo fundado-
res Manuel Cardoso e Alexan-
dre Silva. Destes apenas Ma-
nuel Cardoso ainda calça as 
chuteiras. 

Atualmente os veteranos 
são presididos por Celso Teixei-
ra. Aproveitando o abandono a 
que foi votado o estádio, os jo-
gadores veteranos obtiveram a 
anuência da autarquia para to-
mar conta do campo de futebol.

O Boavista chegou a usar di-
versas vezes as laranjeiras para 
treinos quando os boavisteiros 
tinham o relvado sintético no 
estádio do Bessa.

Ao longo da época os vetera-
nos do USC Paredes fazem em 
média 30 jogos em convites cru-
zados com outros clubes, como 
por exemplo, Gil Vicente, Rio 
Ave, Fátima, Guimarães, Cha-
ves, Santa Marta de Penaguião, 
etc. 

“Aqui só entra amizade. Não 
há competição. Claro que joga-
mos para ganhar, mas não há 
nenhum campeonato em dispu-
ta. No final dos jogos, os jogado-
res juntam-se em convívio num 
repasto”, explica Aníbal Borges, 
o veterano dos veteranos do 
USC Paredes.

Aos 61 anos o decano do 

USC Paredes ainda se sente 
com forças para pôr a bola a cor-
rer. “Se ficasse em casa já tinha 
morrido. É uma forma de estar 
com os antigos amigos, de con-
viver, de estarmos todos juntos 
e não deixarmos cair as Laran-
jeiras no esquecimento”, justifi-
ca o antigo jogador e massagista 
do União de Paredes.

António Orlando | texto

Plantel dos Veteranos 

do USC Paredes

Guarda-redes
Luís Silva

Defesas
Cunha; Dé; Filipe; Alexandre 

Mota; Né; Toni e Celso Teixeira

Médios
Borges; André Trivelas; Cle-

mente Moreira; Manuel Car-

doso, Marco, Mário; Miguel; 

Pinto; Rui do Val e Miguel 

Couto; 

Avançados
Calica; Celso Lopes; Mário; 

Quim Ferraz; Teixeira de Lame-

go; Vítor Carneiro; Nelson 

Campos e Humberto Canal
UMA APOSTA 
PARA GANHAR”

Alexandre Almeida

União Sport Club de Paredes - Veteranos

Aníbal Borges, o decano do USCP



20 Sexta-feira 13 de Julho de 2018  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

H
aruki Murakami 
é um dos escri-
tores japoneses 

contemporâneos mais di-
vulgados em todo o mundo 
sendo, simultaneamente, 
aplaudido pela crítica, que o 
considera um dos “grandes 
romancistas vivos” (The 
Guardian) e a “mais peculiar 
e sedutora voz da moderna 
ficção” (Los Angeles Times). 

Murakami nasceu em 
Quioto pouco tempo após a 
Segunda Guerra Mundial, 
filho de um sacerdote budis-
ta com a filha de um comer-
ciante de Osaka, com os 
quais aprendeu literatura 
japonesa. Apesar de nascido 
em Quioto, passou a maior 
parte de sua juventude em 
Shukugawa (Nishinomiya), 
Ashiya e Kobe.

Frequentou a Universi-
dade de Waseda, em Tóquio, 
dedicando-se sobretudo 
aos estudos teatrais. Antes 
de terminar o curso, abriu 
um bar de jazz chamado Pe-
ter Cat, à frente do qual se 
m a n t eve  e n t r e  1 9 7 4  e 
1982. Em 1986, partiu para 
a Europa e depois para os 
EUA, onde acabaria por se 
fixar. Além de Sputnik, Meu 
Amor, Kafka à Beira-Mar, 

Dance, Dance, Dance e A 
Wild Sheep Chase, que re-
cebeu o Prémio Noma desti-

nado a novos escritores, 
Murakami é ainda autor, 
entre outros, de Hard-boi-

led Wonderland and the 
End of the World (distingui-
do com o prestigiado Pré-
mio Tanizaki) e, mais recen-
temente, de Blind Willow, 
Sleeping Woman, a sua ter-
ceira colectânea de contos, 
distinguida com o Frank 
O'Connor International 
Short Story Award.

LIVROS. Autor de “Sputnik, Meu Amor” o livro que faz em narrativa road, o ensaio sobre o 
desejo humano e especulação sobre o destino, está em destaque na Biblioteca d´ALORD. 
Haruki Murakami é um dos mais importantes escritores do Japão contemporâneo.

Japonês Haruki Murakami é o  
escritor de julho na Fundação ALORD 

António Orlando | texto

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  JUL'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até dia 31 julho 
Exposição Coletiva de Artes Plásti-
cas| Emoções em Forma de Arte
 
BIBLIOTECA
Escritor do mês de abril 
Haruki Murakami

Julho| O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis | Operação 
Marmelada | Manuela Ribeiro

COOPERAÇÃO
Dia 26 
Comemoração dia Mundial dos Avós 

Dia 27 | 14.30-17.30h 
Atividades nas férias de verão
 
PAREDES (cidade)
Dias 14 e 15
Pavilhão Municipal de Paredes e 
Piscina Municipal de Paredes| Pa-
redes Fittest Games| Atletas irão 
combater situações desconhecidas

Até 16
Festas da Cidade e do Concelho de 
Paredes 2018

Até dia 26 | 14.30
Biblioteca Municipal | Oficina 
"Manta de Histórias"| Atividades 
relacionadas com a história e cria-
ção artística

Até dia 31 | De segunda a sábado
Exposição | Loja Interativa de Turis-
mo de Paredes| Exposição A Histó-
ria das Cómodas e... "Entre 
Paredes"

Até 31
Casa da Cultura | Exposição de Pin-
tura |"Histórias de um Paredense 
Emigrado"

Dias 20 e 21  | 9-13h
Ciência Viva no Verão em Rede – 
2018| Minas de Ouro de Castromil 
e Torre do Castelo de Aguiar de 
Sousa

Bibliografia
• Homens sem Mulheres, Casa das Letras, 2017.
• Ouve a Canção do Vento e Flíper 1973, Casa das Letras, 2016.
• Os Assaltos à Padaria. Casa das Letras, 2015. 
• A peregrinação do rapaz sem cor Casa das Letras, 2014. 
• Sono, Casa das Letras, 2013.
• 1Q84. Casa das Letras, 2011. 
• O elefante evapora-se. Casa das Letras, 2010
• Auto-retrato do escritor enquanto corredor de fundo.
 Casa das Letras, 2009. 
• A sul da fronteira, a oeste do sol. Casa das Letras, 2009. 
• After Dark - Os passageiros da noite. Casa das Letras, 2008. 
• A rapariga que inventou um sonho. Casa das Letras, 2008. 
• Dança, dança, dança. Casa das Letras, 2007. 
• Em busca do Carneiro Selvagem. Casa das Letras, 2007. 
• Underground - O atentado de Tóquio
 e a mentalidade japonesa. Tinta da China, 2006. 
• Crónica do pássaro de corda Casa das Letras, 2006. 
• Kafka à beira-mar. Casa das Letras, 2006. 
• Sputnik, meu amor. Casa das Letras, 2005. 
• Norwegian Wood. Civilização Editora, 2004. 
• Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, 1985.

“SER BURRO OU SER 

BRILHANTE NÃO VEM 

AO CASO. O QUE 

IMPORTA É QUE  

SAIBAS VER O MUNDO 

PELOS TEUS PRÓPRIOS 

OLHOS.”

“- Não é só a questão de 
Nakata ser burro. 
Nakata também é vazio 
por dentro. Só agora é 
que se deu conta. 
Nakata é como uma bi-
blioteca sem um único 
livro. Antes não era 
assim. Dentro dele 
Nakata costumava ter 
livros. Durante muito 
tempo não soube isso, 
mas agora tudo voltou à 
memória. Nakata costu-
mava ser normal, igual 
às outras pessoas. Mas 
aconteceu uma coisa 
que o transformou 
numa espécie de invólu-
cro sem nada lá dentro.” 
In “Kafka à beira-mar”.

A LORD RECOMENDA

LIVRO :
COMO VENTO 
SELVAGEM

AUTOR: SVEVA  
CASATI MODIGNANI 

Mistral Vernati, o grande 
campeão de Fórmula Um, 
está em coma no hospital, 
depois de um terrível aci-
dente na pista de Monza. 
Enquanto Mistral luta pela 
vida, uma pequena multi-
dão de personagens move-
-se à sua volta, com moti-
vações diversas e nem 
sempre confessáveis. 
Maria, a companheira, o 
seu primeiro e único amor; 
a mãe, que nunca conse-
guiu compreender as suas 
opções de vida, mas para 
quem ele era a sua razão 
de viver; Chantal, a mulher 
que nunca o libertou de um 
casamento falhado, e que 
mesmo naquele momento 
dramático só pensa em ar-
ruiná-lo; os filhos, Manuel 
e Fiamma. 
Entre recordações e se-
gredos, descobriremos a 
verdadeira história de 
Mistral e Maria. 
Sveva Casati Modignani, 
apresenta-nos uma histó-
ria tão romântica quanto 
dolorosa, dando vida a fi-
guras inesquecíveis que 
animam a soberba intriga 
deste romance.
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FALECEU

JORGE FERNANDO 
BARBOSA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de julho com 44 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes 
e residente na Rua da Devesa, n.º 128, Mouriz, 

Paredes. Era casado com Iolanda Maria Duarte Pinto.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
MOURIZ /  PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM 
ARAÚJO LOUREIRO
Faleceu no dia 28 de junho com 77 anos. Era 
natural de Santa Marta- Penafiel e residente na 
Rua do Moinho. n.º 82, Paredes. Era casado com 

Maria Amélia Monteiro.

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 4 de julho com 72 anos. Era na-
tural de Besteiros- Paredes e residente na Trav. 
do Monte da Povoa, n.º 13, Paredes. Era casada 

com José da Silva Soares.

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE CASTRO LEAL
(ANTIGO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA)
Faleceu no dia 4 de julho com 77 anos.  Era 
natural de Vilela-Paredes e residente na Av. da 
Fábrica, n.º 21, Vilela, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa da Rocha Silveira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados 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 do 
funeral. Participam também bem que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada dia 13 sexta-feira pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial 
de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa - (Gerência de José Paulo Couto.   

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
VILELA  / PAREDES

FALECEU

MARGARIDA  
FERREIRA GONÇALVES
Faleceu no dia 4 de julho com 79 anos.   
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 269, Vilela, 

Paredes.  Era viúva de Francisco da Rocha.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, 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 do funeral. 
Participam também bem que a missa de 7.º dia será celebrada 
dia 13 sexta-feira pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de 
Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa - (Gerência de José Paulo Couto.   

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
VILELA  / PAREDES

FALECEU

EMÍDIA PEREIRA 
DE SOUSA BABO
Faleceu no dia 2 de julho com 74 anos.  
Era natural de Gondalães – Paredes e residente 

em Paredes. Era solteira.

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

PAREDES

FALECEU

JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 6 de julho com 81 anos.  
Era natural de Nespereira – Lousada e resi-
dente em Beire, Paredes. Era viúvo de Maria 
Amélia Mendonça Dias.

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

LUÍS MACHADO RIBEIRO
Faleceu no dia 29 de junho com 73 anos.  
Era natural de e residente em Louredo -  
Paredes. Era casado com Delfina Carvalho 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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 LOUREDO / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA CELESTE  
DA SILVA MONTEIRO 
Faleceu no dia 9 de julho com 82 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 
e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 71, 

Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua irmã, 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 do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada dia 17 terça - feira pelas 
19:00 horas na Igreja Matriz de Paredes. Antecipadamente 
agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa - (Gerência de José Paulo Couto.   

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
PAREDES
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FALECEU

ANTÓNIO  
DE BRITO SEABRA
Faleceu no dia 8 de julho com 94 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
na Rua do Guardão, n.º 154, Lordelo, Paredes. 

Era viúvo de Glória da Silva Costa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados 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 7º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram 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

EVA OLGA MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 30 de junho com 62 anos.  
Era natural Baltar-Paredes e residente na Trav. 
Salvador Leite, n.º 3, Astromil, Paredes Era casa-
da com António Joaquim Ferreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

Madalena / Lordelo e Paredes 

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

ASTROMIL / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA 
NUNES DOS SANTOS
Faleceu no dia 9 de julho com 87 anos. Era 
natural de Cristelo-Paredes e residente na Trav. 
das Noras, n.º 8, Cristelo, Paredes. Era casado 

com Maria Olívia Ferreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisneta 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 qual-
quer 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  
CRISTELO / PAREDES

AO AVÔ
José Maria Nunes dos Santos (19-12-1930 - 09-07-2018), era carinho-
samente conhecido por Zé Maria “Velho”, natural de Cristelo, Paredes, 
respeitado, e admirado por todos, para a sua família foi o melhor mari-
do, pai, avô e bisavô que se pode ter desejado! 
Homem de trabalho, dava o melhor de si em tudo o que fazia, deixando 
os seus ensinamentos na arte da madeira aos seus filhos homens, para 
que fossem capazes de sustentar as suas próprias famílias, e para as 
suas meninas (mulher e filhas) nunca deixou que lhes faltasse o essen-
cial! Como avô soube preencher a infância, adolescência e idade adulta 
de cada neto da melhor forma possível, e com o seu amor e carinho 

esteve presente na vida de todos, na medida do que cada um precisou dele, deixando aos que mais 
próximo estiveram dele os melhores e mais sábios ensinamentos, e as mais belas lembranças das 
histórias da sua vida que adorava contar! A vida ainda lhe permitiu viver a experiência de ser bisavô 
e nesse campo foi também o que de melhor se pôde ter! 
Foi sempre também um Homem de convicções, lutou por tudo o quanto acreditava…E na sua fre-
guesia foi atleta e dirigente do seu clube de coração, o Futebol Clube de Cristelo. Os seus filhos e 
netos seguiram-lhe as pisadas, motivo de muito orgulho seu! Sentiu a tristeza de não ver o clube da 
terra manter-se no activo, mas nunca abandonou a sua sede de clube, onde sempre ia tomar o seu 
café, e fazer a sua merenda de fim-de-semana!
Na memória de todos estará a sua boa disposição e alegria de viver! Sempre de bem com a vida, 
raramente se queixava seja do que fosse…Gostava da Páscoa, de ir a casa dos filhos para receber 
o compasso…Gostava do Verão, da casa cheia, dos passeios em família, dos piqueniques, de ouvir 
cantar ao desafio,  de jogar às cartas e às malhas, tendo mesmo chegado a arrecadar troféus nos 
torneios em que participava! 
Viveu intensamente, e disse várias vezes que teve uma vida boa e feliz!
Para sempre ficará nos nossos corações a memória de um homem bom, que nos deixou mais pobre 
com o seu adormecer eterno!

CARLA NUNES

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

FALECEU

MARGARIDA DIAS NUNES
Faleceu no dia 7 de julho com 84 anos.  
Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 
Era viúva de Augusto Alves da Costa.

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 . Participam também que a missa de 7º dia será cele-
brada no dia 14 de julho, sábado, pelas 20:30 horas, na Igreja 
Paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem neste ato religioso.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes 

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999

SOBROSA / PAREDES
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PUBLICIDADE

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

Gasóleo Aquecimento
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