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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
o século XX, Paredes cresceu muito 
em vários sectores da sociedade, 
tais como nas áreas agrícola, comer-

cial, industrial, cultural e desportiva, embora 
tenha havido bastante emigração para África, 
sobretudo para o trabalho na produção de café 
e na extração de minério. Muita riqueza foi pro-
duzida localmente, graças a um comércio muito 
ativo e à indústria, pequena mas variada, salien-
tando-se a produção de móveis e máquinas. Em 
termos desportivos, havia pequenos clubes em 
várias áreas do Concelho, alguns ainda em ativi-
dade. Na Vila havia o União e o Estrela, que fun-
didos deram o atual União Sport Clube de Pare-
des, campeão da sua divisão em 2018. Neste 
clube formaram-se grandes jogadores de suces-
so, alguns deles ainda vivos, a quem presto ho-
menagem. Neste tributo relembro o Sr. António 
Bento Teixeira, nascido em 1911. Contam os 
amigos e sua esposa de 96 anos que ele foi sem-
pre traquina e aventureiro desde criança. Pen-
sava sempre mais longe que os colegas. Já adul-

to, calava todos ao explicar a me-
lhor forma de o seu União ganhar os 
jogos. Até os treinadores o ouviam. 
Além de craque do futebol, foi trei-
nador do União e chegou a Diretor. 
Fez parte de uma belíssima geração 
de onde saiu o grande campeão e 
jogador internacional Araújo, e o 
Zeferino Guedes (Fineco). Traba-
lhou na construção do Campo de 
Futebol (Estádio das Laranjeiras) 
mas não era trabalho que o satisfa-
zia. Então foi para empregado de 
ferragens na casa Facas, onde se tornou conhe-
cedor do mercado. Era um empregado sabido, 
da confiança do patrão, só que pensava sempre 
mais à frente, que era ter um negócio seu. Certo 
dia, aproveitando as férias de Paredenses des-
locados em Angola, resolveu pedir emprego, 
acabando por ir trabalhar na roça de Santa Cruz, 
onde permaneceu até ao fim da década de cin-
quenta. Como a vida lhe correu de jeito, preocu-

pou-se em arranjar um local cen-
tral, na Vila de Paredes, para abrir 
a loja de ferragens que sonhava 
ter. Assim surgiu a Casa Bento, 
que ainda continua a existir. Um 
dia, em conversa amiga, segredou-
-me o seu gosto de vida: ter conse-
guido concretizar o seu desejo 
com uma loja de “tem tudo”, ter 
criado uma imensa clientela, até 
com livro de fiados, e ter consegui-
do “amarrar” o seu filho desde jo-

vem ao estabelecimento que lhe veio a transmi-
tir em tempo. Achava graça ao filho que, quando 
fez o serviço militar na Força Aérea, se intitula-
va junto dos amigos “Aviador de Balcão“. Orgu-
lhava-se do seu seguidor e com razão. Partiu em 
1983, sem nunca perder o seu frenesim. Gente 
desta, fica a fazer muita falta. Deixou muitos 
amigos, que o recordam com saudade pela va-
lentia do seu pensamento e pelo amor à sua 
terra.

António Bento Teixeira (Casa Bento)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

O 
gengibre, cientifica-
mente conhecido co-
mo “Zingiber officina-

le”, é uma raiz de origem asiáti-
ca, capaz de aportar enormes 
benefícios ao nosso organismo. 
O gingerol é a principal substân-
cia bioativa do gengibre e, res-
ponsável por muitas das suas 
propriedades medicinais. Pode 
ser utilizado para combater al-
gumas doenças e perturbações 
de saúde, mas a principal pro-
priedade terapêutica que lhe é 
atribuída diz respeito ao com-
bate de problemas gastrointes-
tinais, como náuseas, vómitos, 
dores de estômago, diarreia, 
flatulência e ainda úlceras gás-
tricas. Outro benefício a desta-
car é o alívio de sintomas de en-
joos (ação antiemética), tanto 
em situações de gravidez (con-
sumo com moderação) como em 
casos de quimioterapia, e ainda 
no pós-operatório.

Possui uma ação anti-infla-
matória, antioxidante, diuréti-
ca, e um importante papel no 
alívio de dores musculares, cau-
s a d a s  p e l o  exe r c í c i o  f í s i c o 
intenso.

No que diz respeito ao pro-
cesso de perda de peso, em con-
junto com uma alimentação 
saudável, o gengibre pode re-
presentar um importante aliado 
devido à presença de substân-
cias termogénicas na sua cons-
tituição, que estimulam o meta-
bolismo do organismo e poten-
ciam a utilização de gordura 
corporal. Pode ser utilizado em 
preparações culinárias, assim 
como em infusões.

Benefícios  
do Gengibre

C
aímos muitas vezes no perigo 

do Maniqueísmo ou seja na 

Doutrina fundada nos dois 

princípios do Bem e do Mal, profunda-

mente redutores e que mutuamente se 

excluem sem qualquer esperança de 

compatibilização.

Por outras tantas vezes, julgamos ser 

senhores da verdade e que a nossa recei-

ta é a única capaz de fazer singrar o Mun-

do no rumo certo, ficando fechados e in-

capazes de ver (e saborear) as receitas 

dos outros.

Daí que quando o Autismo se alia ao 

Maniqueísmo geralmente fica tudo es-

tragado e tornamos a nossa vida e a da-

queles que nos rodeiam, miserável.

Dizia Samuel Johnson que “A diferen-

ça entre uma ofensa rude ou refinada é a 

diferença existente entre ser ferido por 

um taco ou por uma seta envenenada”.

E se não pretendo alimentar especu-

lações, também não pretendo tomar 

posição, mas apenas que reflitamos um 

pouco ao extrair do livro “Criando Caim 

– proteger a vida emocional dos rapa-

zes” o início do capítulo “O ALTO CUSTO 

DE UMA DISCIPLINA RÍGIDA”. E diz 

assim:

“O quarto de Matt está reduzido ao 

essencial para um rapaz de 13 anos: ca-

ma, secretária e cadeira. Os seus carta-

zes preferidos desapareceram, a apare-

lhagem, os jogos electrónicos, os livros 

de banda desenhada, o alvo das setas e a 

baliza de basquete em miniatura que es-

tava na porta do armário. Desaparece-

ram também os privilégios que ele tinha 

como certos há menos de um mês: algum 

tempo com os amigos depois das aulas, 

televisão à noite, brincar com o compu-

tador e telefonemas. Matt está na pri-

são, em retiro, em sua própria casa.

A comunicação com a família está 

também reduzida ao mínimo: “Fizeste o 

trabalho de casa?” “Não” “Quando é que 

o vais fazer?” “Vou fazê-lo, não te aflijas; 

deixa-me em paz!” Em desespero a famí-

lia foi a uma consulta – a mãe, o pai, Matt 

e a irmã mais velha, Mary.

“Tiramos-lhe tudo o que podíamos 

tirar e as coisas só pioraram”, explica a 

mãe, com a voz tensa de preocupação e 

exaustão. Olha para Matt, que está sen-

tado com os braços cruzados a olhar em 

frente ou para o chão. Como todos os 

esforços da família para o disciplinar ti-

nham falhado, tinham decidido fazer te-

rapia em busca de salvação.

Mas Matt não faz terapia nenhuma. 

Ninguém vai conseguir nenhuma in-

formação nem nenhuma reacção dele. 

Está aqui sob protesto, e as portas para a 

sua vida emocional estarão fechadas até 

que a sua provação termine.(…)

Os pais de Matt caíram numa armadi-

lha muito vulgar: estão a tentar contro-

lar o seu comportamento usando apenas 

a coerção e o poder e isso só contribui 

para que ele se revolte e tenha mais com-

portamentos desviantes.”

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Os bons e os maus: criando Caim
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U
ma pretensa avaria 
na Estação de Tra-
tamento de Águas 

Residuais (ETAR) de Paço de 
Sousa esteve na origem de um 
foco de poluição que, no dia 16 
de setembro, matou vários pei-
xes no rio Sousa. Os peixes mor-
tos e manchas poluentes foram 
observados no leito do rio em 
Parada de Todeia. “A investiga-
ção das autoridades, a cargo do 
Serviço de Proteção da Nature-
za e do Ambiente (SEPNA) da 
GNR, concluiu que as marcas 
de poluição se deveram a avaria 
no funcionamento da ETAR de 
Paço de Sousa”, revelou esta se-
mana a Câmara de Paredes.

A ETAR em causa é um dos 
mais recentes equipamentos 
do género na região, gerida pe-
la "Simdouro", uma sociedade 
de capitais públicos responsá-
vel pela gestão do sistema mul-
timunicipal de saneamento de 
Arouca, Baião, Castelo de Pai-
va, Cinfães, Paredes, Vila Nova 
de Gaia e uma parte de Penafiel 
(bacia do rio Sousa). O alerta de 
poluição havia sido dado por 
um cidadão de Parada de To-
deia que está envolvido num 
projeto de vigilância do rio, lan-
çado pela Câmara em articula-
ç ã o  c o m  a s  J u n t a s  d e 
Freguesia.

 “Deslocamo-nos ao local e 
pudemos constatar uma con-
centração de centenas de pei-
xes moribundos no Rio Sousa, 
numa situação que se pode ca-
racterizar como catastrófica 
para a fauna do rio Sousa na-
quela área da albufeira da leva-
da do Zé Maria, como é conhe-
cida na freguesia”, relatou o 
presidente da Junta de Parada 
de Todeia, Albertino Silva.  

CÂMARA INTENSIFICA

VIGILÂNCIA 

O plano de vigilância das zo-
nas ribeirinhas do Rio Sousa 

que tem sido alvo de várias des-
cargas poluentes está a ser arti-
culado com as Juntas de Pare-
des, Cête, Aguiar de Sousa, Pa-
rada de Todeia, Recarei e 
Sobreira.

A “brigada de vigilantes do 
Rio Sousa” constituída por 
elementos das freguesias e da 
população local deve atuar 
“sempre que detetar qual-

quer foco de poluição repor-
tando os casos ao Serviços de 
Proteção da Natureza da 
GNR do Destacamento Terri-
torial da GNR de Penafiel para 

que as autoridades do am-
biente tomem as medidas 
mais convenientes”, explica 
Francisco Leal, Vice-Presi-
dente do Município de Pare-

des e Vereador do Ambiente.
Este plano será alargado ao 
Rio Ferreira e aos outros cur-
sos de água e afluentes das 
freguesias.

Um homem de 56 anos 
foi atropelado por uma 
viatura ligeira em Gandra, 
Paredes. O atropelamento 
ocorreu no dia 18 de se-
tembro, cerca das 13.50 
horas, na rua central de 

Gandra. A vítima, socorri-
da pelos Bombeiros de 
Baltar, foi depois trans-
portada para a urgência do 
Hospital Padre Américo. 

A GNR tomou conta da 
ocorrência.

Descarga da ETAR de 
Paço de Sousa mata peixes no rio 
AMBIENTE.  Alerta de poluição dado pela Junta de Parada de Todeia.  SEPNA identificou a causa poluidora.

António Orlando  | texto

Atropelamento  
em Gandra

CONTACTOS  

PARA DENÚNCIA:

GNR SPNA – Penafiel 

Telf.: 255710940

e-mail:

ct.prt.dpnf.npa@gnr.pt

Espuma e peixes mortos à superfície do rio Sousa
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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

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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POLÍTICA

O
s deputados da As-
sembleia Munici-
pal (AM) de Pare-

des reúnem-se nesta sexta fei-
ra em Sessão Ordinária e em 
agenda têm a proposta de revi-
são do Plano Diretor Municipal 
(PDM), já aprovada por unani-
m i d a d e  e m  r e u n i ã o  d e 
Câmara. 

Esta é a primeira de duas 
revisões previstas no curto 
prazo ao documento que gere 
o ordenamento do território 
do concelho de Paredes. Em 
outubro, a autarquia iniciará 
um novo processo de revisão. 
“O objetivo é fazer uma revisão 
do PDM mais profunda” que 
projete o crescimento de Pare-
des no futuro. Já estão a ser 
feitas reuniões com presiden-
tes de junta para apresentarem 

propostas e avaliarem o orde-
namento do território”, anteci-
pa Alexandre Almeida, o presi-
dente da Câmara de Paredes.

Esta primeira revisão do 
PDM, que já estava em curso 
quando este Executivo socia-
lista chegou à liderança da au-
tarquia, visa, sobretudo, a re-
gularização de atividades eco-
nómicas que estavam fora de 
zona industrial e de habitações 
construídas sem autorizações. 

Por outras palavras, a revisão 
do PDM vai legalizar situações 
que até agora estavam ilegais. 

Aproveitando esta primeira 
revisão é, também, alterada a 
classificação dos terrenos da 
zona desportiva das Laranjei-
ras. Ou seja, a área que inclui o 
Pavilhão Municipal, Estádio e 
Sintético, passa a estar classifi-
cada como zona de equipa-
mentos, cortando pela raiz a 
apetência imobiliária da zona. 
Por exemplo, já não será possí-
vel contruir blocos de habita-
ções ou áreas comerciais.

Ao votar favoravelmente 
esta proposta de primeira revi-
são do PDM , o vereador do 
PSD, Rui Moutinho, pediu ao 
presidente de Câmara para 
que na próxima revisão do 
PDM, “sejam auscultadas to-
das as forças partidárias com 
representação na Assembleia 
Municipal”. O PS anuiu ao pedi-
do, mas Alexandre Almeida, 
não deixou de dizer ao verea-
dor que o irá fazer ao contrário 
do que acontecia no passado. 
“Quando eu estava nesse lugar, 
comia e calava, é que não me 
era dada outra alternativa”, 
atirou.

Uma outra decisão da Câ-
mara que espera a aprovação 

da Assembleia Municipal é a 
contratação de um emprésti-
mo de médio e longo prazo até 
850 mil euros. O objetivo deste 
novo empréstimo, que terá um 
prazo de oito anos, é financiar a 
aquisição de um novo autocar-
ro, visto que o existente, “o úni-
co que pode transportar crian-
ças, a partir de 2020 não pode 
prestar esse serviço” por impe-
rativos legais; a compra de dois 
camiões de recolha do lixo e um 
compactador de lixo.

No período antes da ordem 
do dia da AM, em cima da mesa 
é provável que a bancada do PS 
traga à liça do debate a estima-
tiva de devolução de 1,4 mi-
lhões de euros em fundos co-
munitários relativos a irregula-
ridades nos cadernos de 
encargos das obras de 14 cen-
tros escolares.

Em reunião de câmara, Ale-
xandre Almeida, revelou que a 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N) “verificou 
que muitas das coisas que esta-
vam no caderno de encargos 
dos Centros Escolares foram 
alteradas”. Aplicação de mate-
riais de menor qualidade, obras 
por fazer, etc, serão algumas 
das falhas registadas pela audi-

toria levada a cabo pela CCDR-
-N na sequência do processo 
do Organismo Europeu Anti-
fraude (OLAF), em que o muni-
cípio deverá ser condenado a 
devolver seis milhões de euros 
devido a alegada fraude na 
construção dos mesmos cen-
tros escolares.

O autarca diz que o desres-
peito aos cadernos de encar-
gos, além de ter causado prejuí-
zo à Câmara por terem sido 
usados materiais de menor va-
lor, “faz com que parte dos fun-
dos comunitários que foram 
recebidos para financiamento 
desses materiais não seja 
aceite”.

“Essas contas só se acertam 
quando as candidaturas estão 
fechadas e dos 14 centros es-
colares só três foram fechadas. 
As contas que já temos mos-
tram que quando as fechar-
mos, o valor que vamos ter de 
devolver de fundos comunitá-
rios recebidos andará na or-
dem dos 1,4 milhões de euros” 
admite o Autarca. 

Caso se confirme a obriga-
toriedade da devolução total 
dos apoios, os Centros Escola-
res de Paredes vão ter um cus-
to acrescido de 7,4 milhões aos 
cofres da Câmara.

António Orlando | texto

AUTARQUIA. Reunião está marcada para as 21h no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Pedido de empréstimo à banca até 
850 mil euros e estimativa de devolução de 1,4 milhões de fundos comunitários serão outros temas em destaque. 

Assembleia Municipal reúne esta  
sexta-feira para aprovar revisão do PDM

PUB
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O Colégio Casa Mãe cele-
brou no passado dia 19 de se-
tembro o seu 30.º aniversário.

A ocasião foi aproveitada 
para homenagear a Família 
Coelho e foi recordado “com 
muita saudade” Tiago Henri-
ques Coelho, o diretor do Co-
légio, “homem ímpar”, falecido 
prematuramente no final de 
2017.

A Comissão Organizadora 
das celebrações dos 30 anos 
do Colégio Casa Mãe, consti-
tuída por pais, amigos e anti-
gos alunos, preparou várias 
surpresas, que marcaram 
aquele dia de forma “muito es-
pecial”. Foram oferecidos ao 
Colégio um livro de ilustra-
ções criado por Sónia Borges e 
que retrata a História da insti-

tuição e painéis em calçada 
portuguesa, trabalhados a 
partir de desenhos de alunos 
do Colégio. 

O momento alto foi a proje-
ção de um vídeo de felicitação 
e apoio do Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa. 

Entre as presenças, físicas, 
nesta cerimónia destaque pa-

ra Alexandre Almeida, presi-
dente de Câmara de Paredes e 
respetivo Executivo munici-
pal, bem como diversos repre-
sentantes de várias entidades 
locais. 

A já tradicional Bênção das 
Mochilas fez parte integrante 
da celebração. Houve vários 
momentos musicais e, claro, os 
“Parabéns”, o Hino e o bolo.

Presidente da República felicitou 
Colégio Casa Mãe pelos 30 anos de ensino 

O 
concelho de Pa-
r e d e s  t e m 
3.336 pessoas 

que não sabem ler nem es-
crever. Destas, 1100 pes-
soas têm entre 18 anos e os 
64 anos, ou seja, estão em 
idade ativa. As restantes 
2.236 pessoas deste grupo 
têm mais de 64 anos,  os 
reformados.

Os dados foram revela-
dos no debate “Educação 
Não Formal”, iniciativa pro-
movida no dia 20 de setem-
bro pelo Rotary Club de 
Paredes. 

Se a realidade de quem 
não sabe ler nem escrever é 
preocupante, não menos 
inquietante é o que se passa 
com o grupo de paredenses 
que têm o 1º ciclo de escola-
ridade. Ao todo são 25 mil 
pessoas que têm apenas a 
“4ª classe” e, destes, 18 mil 
constituem o grosso da po-
pulação ativa no concelho. 
O que se traduz, entre ou-
tros, na baixa produtivida-
de e nos baixos salários.

Com o 2º ciclo – o antigo 
2º ano do ensino preparató-

rio –, existem 11 mil pare-
denses dos quais 10.800 
têm entre os  18 e  os  64 
anos. As outras 200 pessoas 
têm mais de 64 anos. Com 
escolaridade até ao 12º ano 
existem “apenas” 3300 pes-
soas, o equivalente a 6% da 
população. 

Não atingindo o drama-
tismo que há, por exemplo, 
em municípios do Alentejo, 
o analfabetismo em Pare-
des “é, ainda assim, motivo 
de preocupação”, admite o 
vereador com o pelouro da 
Educação, Paulo Silva, que 
voltou a refirmar o desígnio 
do Executivo Municipal de 
“ter em Paredes os melho-
res alunos”. 

MAIORES DE 64 ANOS A 

DESCOBERTO DAS AÇÕES 

DE ALFABETIZAÇÃO

A agravar o problema 
real do analfabetismo está a 
fraca resposta que o país dá 
a o s  p r o b l e m a s  d e 
alfabetização. 

 As únicas ofertas que 
atualmente existem para 
combater o problema são 
os cursos de formação de 
adultos, as formações regu-
lares certificadas e os cen-

tros qualifica. “Isto quer di-
zer que a oferta só cobre 
uma parte da população, ou 
seja, as pessoas ativas. A 
descoberto estão os maio-
res de 64 anos”, fez notar 
Armando Loureiro, da As-
sociação Portuguesa para o 
Ensino e Formação de Adul-
tos (APEFA), convidado pa-
ra o debate do Rotary.

Os reformados “além do 

direito à felicidade” consa-
grado na lei, “são um ativo 
social do sucesso educativo 
das crianças que está a ser 
desprezado”, notou o res-
ponsável.  São vários os es-
tudos que indicam que am-
bientes culturais mais ele-
v a d o s  c o r r e s p o n d e  a 
melhor desempenho esco-
lar das crianças – curiosa-
mente quanto maior é a es-

colaridade da mãe, mais in-
f l u ê n c i a  t e m  n o 
desempenho do aluno. “Se 
nós queremos uma socieda-
de evoluída, ambientes fa-
voráveis de aprendizagem, 
não podemos esquecer a 
população que tem mais de 
64 anos”, assinalou Arman-
do Loureiro.

A este propósito o verea-
dor da educação relatou um 

caso, dramático, de uma mãe 
que “com vergonha de não sa-
ber ajudar o filho nos traba-
lhos escolares, refugiava-se 
nas tarefas domésticas justifi-
cando-se com falta de tempo 
para não ajudar o filho”.

Associação Portuguesa 
para o Ensino e Formação de 
Adultos desafiou atores da 
sociedade civil e autoridades 
locais a associarem-se para 
combater o problema da al-
fabetização. Uma das solu-
ções pode passar pela ade-
são aos “Percursos de Cida-
dania de Alfabetização”, um 
projeto piloto balizado pela 
secretaria de Estado da Edu-
cação, que requer o envolvi-
mento da sociedade civil, 
juntamente com o poder po-
lítico para que de modo inte-
grado e colaborativo reúnam 
esforços para combater a 
falta de alfabetização e pro-
mover o desenvolvimento da 
educação de adultos”.   A 
avançar o projeto em pare-
des, uma das professoras po-
derá ser Conceição Rosendo, 
ex-autarca de Baltar e mem-
bro da Universidade Sénior 
do Rotary de Paredes que se 
disponibilizou a integrar o 
projeto.

António Orlando | texto

ENSINO. Associação Portuguesa para o Ensino e Formação de Adultos desafiou atores da sociedade civil e autoridades locais 
a associarem-se para combater o problema.

Taxa de analfabetismo 
atinge 4,3% da população de Paredes

Armando Loureiro, da APEFA (ao centro)
revelou números do analfebetismo em Paredes 

Alunos da Casa Mãe rodearam fundadores da instituição
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REGIÃO

O 
Parque das Ser-
ras do Porto vai 
r e c e b e r  u m 

apoio de 100 mil euros do 
Fundo Ambiental para con-
trolar e erradicar espécies 
invasoras, designadamente 
acácias e mimosas. O finan-
ciamento desta interven-
ção na área da Conservação 
da Natureza e Biodiversida-
de prevê também iniciati-
vas de sensibilização para a 
reflorestação com espécies 
de árvores autóctones, nas 
escolas e junto dos proprie-
tários florestais.

O protocolo foi assinado, 
no dia 19 de setembro, na 
S e n h o r a  d o  S a l t o ,  e m 
Aguiar de Sousa, em pleno 
Parque das Serras do Porto 
pelo Presidente da Câmara 
de Valongo, Manuel Ribei-
ro, que preside ao Conselho 
Executivo da Associação de 
Municípios Parque das Ser-
ras do Porto. A Câmara de 
Paredes fez-se representar 
pelo Presidente e respetivo 
executivo. 

Além do Parque das Ser-
ras do Porto,  assinaram 
idêntico compromisso a So-
ciedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves, Liga para a 
P r o t e ç ã o  d a  N a t u r e z a , 
Quercus, Associação de De-
fesa do Património Cultural 
e Ambiental do Algarve, 
GEOTA, Associação de Mu-
nicípios da Região de Se-
túbal, Palombar e Comuni-
dade Intermunicipal do Al-
to Tâmega.

“O projeto vai permitir 
complementar a estratégia 
de ação que já existe para o 
parque, nomeadamente os 
estudos de caracterização 
da flora, fauna e o patrimó-
nio histórico do Parque das 
Serras dos Porto que estão 

a ser financiados com ver-
bas dos três municípios, ca-
da um com 50 mil euros por 
ano”, anunciou Alexandre 
Almeida, Presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes. 
O autarca de Paredes refe-
riu que no Parque das Ser-
ras do Porto “há manchas 
com floresta nobre, mas 

também há manchas com 
invasoras. Este fundo vai 
permitir começar por erra-
dicar e dar formação às pes-
soas para a reflorestação 

com espécies que interes-
sam aos parques".

O Ministro do Ambiente, 
Matos Fernandes, destacou 
o valor dos projetos que o 

Fundo Ambiental vai apoiar, 
fruto da qualidade dos pro-
motores, organizações não-
- g o v e r n a m e n t a i s  e 
Autarquias.  

A Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes e o Mu-
nicípio de Paredes estão a 
organizar a celebração do 
Dia do Idoso. Este ano, a 
iniciativa tem lugar no par-
que da cidade de Paredes 

(pavilhão Rota dos Móveis 
em caso de mau tempo) no 
dia 3 de outubro. 

A organização, prevê a 
presença de cerca de 1200 
idosos do concelho e das 
IPSS da cidade de Paredes.

Serras do Porto recebem apoio de 100 mil 
euros para controlar espécies invasoras
AMBIENTE.  Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, foi o local escolhido para a cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente, 
Matos Fernandes. Assinados protocolos com mais 15 instituições.

António Orlando  | texto

Celebração  
do Dia do Idoso  PROGRAMA:

10H – Receção os idosos;
11H – Missa;
12.30H – Almoço convívio;
14H – Entrega de 
Certificados;
14.30H – Convidados 
Musicais;
16H – Lanche;
16.30H – Encerramento

Autarcas de Paredes e Valongo deram as boas vindas ao Ministro do Ambiente
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SOCIEDADE

A 
urgência do Cen-
t r o  H o s p i t a l a r 
d o  Tâ m e g a  e 

Sousa (CHTS) restringe o 
exe r c í c i o  d o  d i r e i t o  d e 
acompanhamento de uten-
tes no serviço de Urgência. 
A Entidade Reguladora da 
Saúde (ERS) revelou o con-
teúdo de dois processos on-
de estão citados dois exem-
plos claros de que a lei não é 
cumprida. Uma é relativa à 
urgência do Padre Américo; 
a outra diz respeito ao Hos-
pital Garcia de Orta,  em 
Almada.

Em Penafiel um homem 
acabou por morrer na Ur-
gência do Padre Américo, 
em dezembro de 2016 e a 
f i l h a  f o i  i m p e d i d a  d e  o 
acompanhar nos últimos 
momentos de vida. 

A ERS revela também 
que em 2017 e 2018 foram 
feitas 115 reclamações no 
Hospital de Penafiel devido 
à restrição do acompanha-
mento. A ERS adverte a ad-
ministração hospitalar que 

tem de corrigir procedi-
mentos: caso contrário, in-
corre no pagamento de uma 
coima até 44. 891 euros. 

No Hospital Garcia de 

Orta (Almada), o processo 
relata que uma mulher defi-
ciente, com incapacidade 
permanente de 96%, diabé-
tica, hipertensa, insuficien-

te renal crónica, mastecto-
mizada e sem as duas per-
nas, deu entrada no serviço 
de Urgência (SU) em 19 de 
janeiro de 2016 com "vómi-

tos imparáveis". O marido 
foi impedido de a acompa-
nhar, e só ao fim de seis ho-
ras foi informado de que a 
mulher tinha sofrido para-

gem cardíaca e levada para 
reanimação. 

CIRURGIAS E EXAMES SÃO

EXCEÇÕES AO

ACOMPANHAMENTO 

A Lei 15/2014 é clara: 
"Nos serviços de urgência do 
SNS, a todos é reconhecido e 
garantido o direito de acom-
panhamento por uma pessoa 
por si indicada". No caso das 
grávidas, podem ser acompa-
nhadas durante todas as fa-
ses do trabalho de parto, por 
qualquer pessoa que tenham 
escolhido. No entanto, não é 
permitido acompanhar ou 
assistir a cirurgias e outros 
exames, exceto se autoriza-
do pelo médico.

Em agosto último foi pu-
blicado em Diário da Repú-
blica um despacho do minis-
tério da Saúde que obriga os 
hospitais a adaptarem os 
seus blocos operatórios, de 
modo a permitir que os pais, 
ou substitutos, de crianças e 
jovens menores de 18 anos, 
bem como adultos com defi-
ciência mental, possam estar 
presentes no momento da 
anestesia e do recobro.

CHTS advertido por não permitir o  
acompanhamento de utentes na Urgência
SAÚDE.  Há hospitais que não permitem acompanhamento de utentes no serviço de Urgência. O Hospital Padre Américo é um deles.

António Orlando  | texto

Os municípios de Gon-
domar, Paredes e Valongo, 
candidataram o projeto re-
gional “Desvendar as Minas 
Romanas do Parque das 
Serras do Porto” ao Orça-
m e n t o  Pa r t i c i p a t i vo  d e 
Portugal.

Este projeto no qual se 
insere as Minas de Astro-
mil, vai de encontro ao tra-
balho preconizado nos Es-

tudos Prévios do Plano de 
Gestão do Parque Serras do 
Porto. Caso o projeto seja 
vencedor, serão investidos 
200 mil euros no estudo e 
valorização deste patrimó-
nio tão singular e de rele-
vância mundial.

O período de votação do 
Orçamento Participativo 
de Portugal (OPP) termina 
no próximo domingo, dia 30 
de setembro. 

A votação é gratuita e 
implica apenas o envio de 

u m  s m s  p a r a  o  n ú m e r o 
3838 com a seguinte men-
s a g e m :  O P P < e s p a -
ço>570<espaço>número 
completo cartão cidadão.

Po d e m  p a r t i c i p a r  n o 
OPP todos os cidadãos na-
cionais, ou cidadãos estran-
geiros a residir legalmente 
em Portugal ,  com idade 
igual ou superior a 18 anos. 
Cada pessoa tem direito a 
dois votos, um nacional e 
um regional. Todos os proje-
tos estão disponíveis para 

consulta na página https://
opp.gov.pt/proj.

O projeto “Desvendar as 
Minas Romanas do Parque 
das Serras do Porto” tem 
uma página no Facebook: 
https://www.facebook.
com/
desvendarminasromanas/

A informação completa 
sobre este projeto está dis-
ponível em:

https://opp.gov.pt/
proj/570?ordering=ran-
dom_order

Projeto “Desvendar as Minas Romanas do Parque das Serras do Porto” 
candidato ao Orçamento Participativo

António Orlando  | texto



10 Sexta-feira 28 de Setembro de 2018  oprogressodePAREDES

DESPORTO

FUTEBOL

No passado dia 13 de 
setembro, o Clube de An-
debol  de Baltar  (CAB) 
apresentou as suas equi-
pas no Largo Pereira Inácio 
para a época 2018/19.  

O clube pretende ser 
um exemplo na formação, 
de modo que o desportivis-
mo e a competição andem 
de mãos dadas, para que o 
crescimento dos atletas 
seja efetuado em todas as 
suas vertentes. A apresen-
tação constituiu um mo-
mento muito importante 
para os atletas do clube, 
que com esta festa inédita 
no Largo Pereira Inácio, se 
sentiram acarinhados.  

O evento contou com a 
presença do presidente da 
Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida que sa-
lientou o papel do clube no 
desenvolvimento da mo-
dalidade, sendo o motor do 

grande evento de Andebol 
que aconteceu recente-
mente no Concelho. 

O presidente da Asso-
ciação de Andebol do Por-
to, Dr. Paulo Martins, ma-
nifestou a sua admiração e 
a sua satisfação pelo traba-
lho efetuado pelo clube no 
desenvolvimento do An-
debol no distrito. A Junta 
de Freguesia colaborou 
logisticamente com a mon-
tagem do palco e outros 
aspetos da organização. 

O Presidente da Junta 
de Freguesia esteve au-
sente por motivos de fé-
rias, mas fez-se represen-
tar pelos restantes ele-
m e n t o s  d o  exe c u t i v o , 
Luciana Bento e Faustino 
Sousa e pelo Presidente da 
Assembleia de Freguesia, 
Alberto Sousa.

O evento foi abrilhanta-
do com a atuação da Tuna 
de Freamunde e com a pre-
sença da cantora Luciana 
Silva.

Clube de Andebol  
de Baltar apresentou 
as suas equipas 

JORNADA 5ªJOR. 
  16/09

FC Pedras Rubras 1-0 Sp. Espinho

Águeda 2-0 Leça

Gondomar 4-0 Penalva Castelo

Gafanha 2-1 Cesarense

SC Coimbrões 2-1 Lusitânia Lourosa

Sp. Mêda 0-3 Amarante FC

Lusitano FCV 3-2 Marítimo B

AD Sanjoanense 1-0 Cinfães

U. Madeira 1-0 Paredes

JORNADA 6ªJOR. 
  23/09

Paredes 2-0 AD Sanjoanense

Cesarense 1-1 SC Coimbrões

Lusitânia Lourosa 2-1 FC Pedras Rubras

Amarante FC 0-2 Lusitano FCV

Sp. Espinho 3-1 Sp. Mêda

Cinfães 1-2 Gondomar

Leça 1-2 Gafanha

Penalva Castelo 2-0 U. Madeira

Marítimo B 0-0 Águeda

JORNADA    7 ª JOR. 

07/10

Amarante FC vs Sp. Espinho

Gafanha vs SC Coimbrões

Águeda vs Penalva Castelo

Gondomar vs Paredes

FC P. Rubras vs Cesarense

Sp. Mêda vs Marítimo B

Lusitano FCV vs Cinfães

AD Sanjoanense vs Lusitânia Lourosa

U. Madeira vs Leça

JORNADA    6 ª JOR. 

30/09

SC N´Álvares vs Lousada

Barrosas vs Aliados Lordelo

Baião vs Lixa

CD Sobrado vs Vila Meã

Gondomar B vs Rebordosa AC

S. P.  Cova vs FC Vilarinho

Freamunde vs Aliança de Gandra

Tirsense vs Ermesinde 1936

Vila Caiz vs Sousense

JORNADA    3 ª JOR. 

30/09

AJM Lamoso vs FC Lagares

Lixa B vs	 Citânia	de	Sanfins

Baião B vs CCD Sobrosa

Raimonda vs SC Salvadorense

FC Parada vs USC Baltar

AD Lustosa vs Aliados Lordelo B

UD Torrados vs AD Várzea FC

Penamaior vs Lousada B

JORNADA    2 ª JOR. 

30/09

Vandoma vs M. Gomes da Costa

FC P. Rubras B vs GDC Ferreira

ADC Frazão vs Leões Seroa

Sp. Cruz vs Escola Futebol 115

ADR S. P. Fins vs ISC Sobreirense

1º M. Figueiró vs Codessos

Sporting S. Vitor Anulado por desistência 

da equipa visitada Monte Córdova

Campo Lírio vs	 Perafita	B

JORNADA    8 ª JOR. 

14/10

Cesarense vs U. Madeira

Paredes vs Sp. Mêda

P. Castelo vs AD Sanjoanense

Lus. Lourosa vs Gafanha

Leça vs Gondomar

Sp. Espinho vs Lusitano FCV

SC Coimbrões vs FC Pedras Rubras

Cinfães vs Águeda

Marítimo B vs Amarante FC

JORNADA    7 ª JOR. 

07/10

Lousada vs Barrosas

Al. Lordelo vs Baião

Sousense vs Lixa

Vila Meã vs SC Nun´Álvares

Rebordosa AC vs CD Sobrado

FC Vilarinho vs Freamunde

Al. de Gandra vs Tirsense

Ermesinde 1936 vs Gondomar B

Vila Caiz vs S. Pedro da Cova

JORNADA    4 ª JOR. 

14/10

FC Lagares vs Raimonda

C.	Sanfins	 vs AJM Lamoso

CCD Sobrosa vs Lixa B

SC Salvadorense vs FC Parada

USC Baltar vs UD Torrados

Al. Lordelo B vs Penamaior

AD Várzea FC vs AD Lustosa

Lousada B vs Baião B

JORNADA    3 ª JOR. 

14/10

Esc. Fut. 115 vs Vandoma

M. G. Costa vs FC Pedras Rubras B

GDC Ferreira vs ADC Frazão

ISC Sobreirense vs Sp. Cruz

M. Córdova vs ADR S. Pedro de Fins

Perafita	B	 vs 1º Maio Figueiró

Codessos Anulado por desistência 

da equipa visitante Sporting S. Vitor

AC Gervide vs Campo Lírio

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 16 6

2 Gafanha 13 6

3 AD Sanjoanense 13 6

4 Lusitano FCV 12 6

5 Paredes 11 6

6 Águeda 11 6

7 Sp. Espinho 9 6

8 Penalva Castelo 9 6

9 SC Coimbrões 8 5

10 Cesarense 8 6

11 Lusitânia Lourosa 8 6

12 Amarante FC 7 6

13 U. Madeira 7 6

14 Marítimo B 5 5

15 FC Pedras Rubras 5 6

16 Leça 4 6

17 Cinfães 1 6

18 Sp. Mêda 0 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 13 5

2 Sousense 13 5

3 Lousada 11 5

4 Vila Meã 10 4

5 Lixa 10 5

6 Barrosas 9 5

7 FC Vilarinho 6 5

8 Aliança de Gandra 6 5

9 Ermesinde 1936 6 5

10 CD Sobrado 6 5

11 Tirsense 5 5

12 Aliados Lordelo 4 4

13 Gondomar B 4 5

14 S. Pedro da Cova 4 5

15 Vila Caiz 4 5

16 SC Nun´Álvares 4 5

17 Baião 2 5

18 Freamunde 1 3

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1	 Citânia	de	Sanfins	 6 2

2 USC Baltar 6 2

3 SC Salvadorense 6 2

4  UD Torrados 4 2

5 FC Lagares 4 2

6 AD Várzea FC 3 2

7 Raimonda 3 2

8 Lousada B 3 2

9 Penamaior 3 1

10 FC Parada 3 2

11  Aliados Lordelo B 1 2

12 CCD Sobrosa 1 2

13 AJM Lamoso 0 2

14  Lixa B 0 2

15 Baião B 0 1

16 AD Lustosa 0 2

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Monte Córdova 3 1

2 M. Gomes da Costa 3 1

3 ADR S. Pedro de Fins 3 1

4 GDC Ferreira 3 1

5 AC Gervide 3 1

6 FC Pedras Rubras B 1 1

7 Leões Seroa 1 1

8 Campo Lírio 1 1

9 Codessos 1 1

10 Sporting S. Vitor 0 0

11 ISC Sobreirense 0 0

12 ADC Frazão 0 0

13 Escola Futebol 115 0 1

14	 Perafita	B	 0	 1

15 Vandoma 0 1

16 1º Maio Figueiró 0 1

17 Sp. Cruz 0 1

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2018/19

JORNADA 5ªJOR. 
  15/09

FC Vilarinho 0-1 Sousense

Gondomar B 1-1 Lousada
 16/09

Barrosas 5-1 Baião

SC Nun´Álvares 0-3 Lixa

CD Sobrado 1-0 Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova 1-0 Ermesinde 1936

Freamunde 1-1 Rebordosa AC

Tirsense 0-0 Vila Meã

Vila Caiz 0-0 Aliança de Gandra

JORNADA 1ªJOR. 

  09/09

Lixa B 0-1 SC Salvadorense

CCD Sobrosa 0-0 FC Lagares

Baião B 0-3	 Citânia	de	Sanfins

AJM Lamoso 2-4 USC Baltar

Raimonda 1-0 AD Várzea FC

UD Torrados 2-0 Lousada B

FC Parada 2-1 Aliados Lordelo B

AD Lustosa 1-2 Penamaior

JORNADA 1ªJOR. 
  22/09

M. Gomes da Costa 3-0 Sp. Cruz

GDC Ferreira 1-0 Vandoma

Leões Seroa 2-2 FC Pedras Rubras B

Codessos 0-0 Campo Lírio

Perafita	B	 0-1 AC Gervide
  23/09

ISC Sobreirense - Anulado por desistência da 

equipa visitante Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 1-2 ADR S. Pedro de Fins

Monte Córdova 4-1 1º Maio Figueiró

JORNADA 5ªJOR. 
  22/09

Aliados Lordelo 1-0 SC Nun´Álvares
23/09

Lixa 2-3 Barrosas

Sousense 3-2 Baião

Lousada 2-1 CD Sobrado

Vila Meã 1-0 Gondomar B

Aliança de Gandra 0-0 S. Pedro da Cova

Ermesinde 1936 2-1 Freamunde

Rebordosa AC 2-0 Tirsense

FC Vilarinho 4-1 Vila Caiz

JORNADA 2ªJOR. 

  22/09

Aliados Lordelo B 1-1 UD Torrados

23/09

AD Várzea FC 2-0 FC Parada

USC Baltar 2-1 Raimonda

Lousada B 4-0 AD Lustosa

Penamaior 16:00 Baião B

FC Lagares 2-0 Lixa B

Citânia	de	Sanfins	 2-0 CCD Sobrosa

SC Salvadorense 1-0 AJM Lamoso

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

O seu jornal
Todas as sextas

Anúncie 
aqui neste espaço

Faustino Sousa | texto
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PUB

O Rali Amarante/Baião 
que fez a sua estreia no 
Campeonato de Ralis em 
substituição do Rali Casino 
Solverde, não podia ter sido 
mais emocionante. João 
Barros, que estreou um no-
vo carro, Skoda Fabia R5, foi 
um dos principais “culpados” 
pela emoção ao segundo, vi-
vida no asfalto de Amarante 
e Baião. 

O rali foi ganho pela du-
pla, José Pedro Fontes/Pau-
lo Babo, em Citröen C3 R5 
mas teve forte oposição da 
dupla liderada pelo pare-
dense, João Barros que fez 
equipa com António Costa 
no novíssimo Skoda.

Na prova disputada nos 
dias 21 e 22 de setembro, 
nas serras do Marão e Abo-
boreira, houve um mano-a-
-mano entre João Barros e 
Pedro Fontes, com o piloto 
de Rebordosa sempre na 
frente da geral, só perdendo 
o primeiro lugar a duas Pro-

vas Especiais de Classifica-
ção (PEC) do final do rali. Ao 
longo de quase toda a prova, 
nas sucessivas PEC os dois 
pilotos andaram numa espé-
cie de brincadeira do “agora 
venço eu, a seguir vences tu”. 
Depois, na 10ª e penúltima 
PEC, Fontes assumiu o co-
mando. À partida para a últi-
ma PEC de 12,44 km, os dois 
“velhos amigos”, estavam 
separados por meio (0.5) 
segundo!

A vantagem acabaria por 

ser suficiente para José Pe-
dro Fontes ganhar o rali, e 
ainda a reforçou, deixando 
João Barros a 5 segundos.

No terceiro lugar ficou a 
dupla Armindo Araújo/Luís 
Ramalho em Hyundai I20 R5 
a 21.20 segundos do primei-
ro lugar. Com este resultado 
o piloto do Hyundai, a uma 
prova do final do campeona-
to, reforçou a liderança da 
prova. A derradeira etapa 
disputa-se em meados de 
outubro no Algarve.

António Orlando  | texto

RALI AMARANTE/BAIÃO  
CLASSIFICAÇÃO FINAL

1 - José Pedro Fontes  ............................................1:07:27.70
2 - João Barros  .............................................................+ 0:05.00
3 - Armindo Araújo  ....................................................+ 0:26.10
4 - Ricardo Teodósio  ..................................................+ 0:49.90
5 - Miguel Barbosa  .....................................................+ 1:51.60
6 - Diogo Gago  .............................................................+ 2:23.80
7 - Pedro Almeida  .......................................................+ 2:39.50
8 - Pedro Meireles  ......................................................+ 2:46.80
9 - Paulo Meireles  .......................................................+ 3:30.40
10 - Joaquim Alves  .....................................................+ 3:53.30

João Barros “perdeu” 
rali por 5 segundos 

O 
piloto de Baltar 
na divisão Super 
1 6 0 0 ,  a  m a i s 

competitiva, não deu a míni-
ma hipótese à concorrência. 
Ribeiro foi de novo mais rápi-
do que o rival José Eduardo 
Rodrigues. Mário Teixeira foi 
3º seguido pelos lousadenses 
Joaquim Machado e António 
Sousa. 

A avaliar pelas afirmações 
de João Ribeiro no final da 

prova albicastrense os ad-
versários continuam a dige-
rir mal as derrotas. 

“Dentro de pista conse-
guimos mostrar durante to-
do o fim de semana a supre-
macia desta equipa. Contu-
do, depois de em Lousada 
nos verificarem o motor, 
agora é a vez do sistema de 
injeção. Segundo o regula-
mento estamos dentro da lei. 
Aviso todos os adversários 
que ́ correm mais fora de pis-
ta, que dentro´ este não será 

o caminho para vencerem”, 
desabafou João Ribeiro.  

Se nada de estranho se 
passar o piloto paredense irá 
fazer a festa do título no dia 
14 de outubro, em Sever do 
Vouga, prova que encerra a 
época do ralicross nacional.

Em Castelo Branco, Pedro 
Tiago, António Santos e Pe-
dro Matos, foram declarados 
virtuais campeões, respeti-
vamente, das classes Super 
Nacional A1.6, Super Buggy 
e Supercar.

António Orlando | texto

RALICROSS. João Ribeiro venceu a sexta prova do campeonato 
nacional de Ralicross, prova realizada nos dias 22 e 23 de setem-
bro em Castelo Branco. 

João Ribeiro sem  
adversários à altura 
conduz para novo título

João Ribeiro prepara champanhe para nova festa

Skoda de João Barros teve estreia ambiciosa no Rali Amarante/Baião
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T
iago Teixeira é já o 
virtual Campeão 
Nacional de Karting 

2018– classe X30 Shifter Sé-
nior, após conquistar quatro 

triunfos em outras tantas 
provas da classe, duas das 
quais na geral. Para a respeti-
va certificação do título bas-
tará apenas participar na der-
radeira jornada a realizar este 
fim-de-semana no Kartódro-
mo Internacional de Palmela.

Progresso de Paredes 
( P P )  -  Qu e m  é  o  T i a go 
Teixeira?

Tiago Teixeira (TT) – Sou 
um jovem de 25 anos, filho 
de pais humildes e trabalha-
dores que nasceu em Vilela a 
21 de abril, de 1993 e que 

gosta muito de competição 
automóvel.

PP - Porquê o karting?
TT – A paixão por moto-

res começou desde cedo 
em com outo anos já adora-
va ver F1.  Comecei pelo 

kart e nunca mais mudei 
devido aos poucos apoios 
q u e  o b t i v e  p a r a  o s 
automóveis. 

PP - Os pais não coloca-
ram obstáculos à sua ida 
para o desporto automó-

vel? Há sempre o risco de 
acidentes… 

TT – O meu pai foi quem 
me deu o primeiro kart tinha 
acabado de completar 15 
anos. A minha mãe não gos-
tou muito, mas habituou-se 
bem a competição… 

“Vejo vários desportistas a serem condecorados 
pela cidade e fizeram muito menos que eu”
António Orlando | texto

ENTREVISTA  //  TIAGO TEIXEIRA, BICAMPEÃO NACIONAL DE KARTING
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Tiago Teixeira (X30 Shifter Sénior) pode 
este fim de semana sagrar-se campeão na-
cional de Karting KIA. A decisão está agen-
dada para a quinta e última prova da época, 
a disputar no Kartódromo Internacional de 
Palmela, sob a organização do Kart Clube 
de Lisboa.

Após brilhante prestação do piloto de 
Vilela nas quatro jornadas já disputadas, 
última das quais há 15 dias no Bombarral 
selada com nova vitória, Tiago Teixeira pre-
para-se para fazer a festa em terras do 
Sado.

Na prova disputada no Kartódromo In-
ternacional da Região Oeste (KIRO), no 
Bombarral, Tiago Teixeira a correr nos kar-
ts de 125cc com caixa de velocidades mos-
trou que é um valor seguro. 

Na final, disputada em 15 voltas ao tra-
çado de 1107 metros, Rodrigo Ferreira lar-
gou da pole-position, mas Tiago Teixeira, 
aos comandos do modelo da Birel Art - S9 
Series, acabou por ser mais forte no 
arranque. 

No final, Tiago Teixeira comentou: “De-
monstrei um andamento muito bom, ape-
sar de ontem ter sido apenas terceiro nos 
cronometrados. Este ano acabei por me 
focar na boa forma física e garantir um an-
damento mais regular. Foi uma temporada 
calma, sem cometer erros e assim consegui 
garantir vitórias em todas as jornadas. Me-
ritório é sem dúvida todo o trabalho reali-
zado pela Motocane. O kart esteve sempre 
nas melhores condições e só assim conse-
gui levar a Birel Art ao lugar mais alto do 
pódio. Quero aproveitar para agradecer a 
todos aqueles que me apoiam. Este resulta-
do também é vosso”, disse o piloto de 
Vilela.

Na prova do Bombarral estiveram um 
total de 91 pilotos divididos pelas diferen-
tes categorias da competição sob a égide 
da Federação Portuguesa de Automobilis-
mo e Karting (FPAK).

Tiago Teixeira 
com andamento 
de campeão

PP - Foi difícil a caminha-
da até ao título de Campeão 
Nacional?

TT – Já corro há 10 anos 
ganhei vários campeonatos 
em Eespanha, como caste-
lhano e o da Galiza. Já ganhei 
a  T t a ç a  d e  Po r t u g a l  e m 
2010. O ano passado ganhei 
o meu primeiro Ccampeona-
to Nnacional e a minha se-
gunda Ttaça de Portugal.  
Este ano faço o Bbicampeo-
nato e quero voltar a vencer 
a Ttaça de Portugal que será 
no Algarve, em Portimão, no 
último fim-de-semana de 
outubro.

PP - Ambiciona ser pro-
f i s s i o n a l  n o  d e s p o r t o 
automóvel?

TT – Como é óbvio ambi-
cionava, mas nunca obtive 
apoios f inanceiros para 
isso…

PP - Costuma treinar/
correr na pista de karting de 
Baltar?

TT – Sim, no início da mi-
nha carreira era a pista que 
mais treinava. Duas a três 
vezes por semana. Ultima-
mente não tenho ido pois o 
Nacional não passa por lá. 
Mas ainda este ano fui lá vá-

rias vezes. Ah, e o record da 
pista de Baltar é meu (risos).

PP - A existência da refe-
rida pista e a tradição do 
karting em Paredes – João 
Barros, por exemplo, foi te-
tra campeão – influenciou-
-o a enveredar pelo mundo 
dos kart´s?

TT – Claro. O meu pai era 
muito amigo e cliente do 
João e o meu primeiro kart 
foi um kart usado pelo João. 

PP - Em entrevista o João 
Barros, confessou que “de-
via ter deixado mais cedo o 
karting”, para ir para os ralis. 
No caso do Tiago Teixeira, a 
carreira é para manter nos 
kart´s ou pondera mudar de 
nível, quanto antes? 

TT –  Como já disse são 
opções que dependem sem-
pre dos apoios que conse-
guir. Gostava muito de subir 
para automóveis, mas teria 
de ser nas categorias mais 
altas. O kart é muito rápido 
não quero ir para as catego-
rias mais baixas dos automó-
veis. Ou vou para uma cate-
goria das mais altas ou prefi-
ro manter-me nos karts.

PP - A fazer carreira no 
desporto automóvel, a op-
ção será por competir em 
pista ou ralis estão também 
no seu horizonte?

TT – Pista sem qualquer 
dúvida.

PP - Alcançado este títu-
lo, o Tiago Teixeira vai con-
duzir o futuro para onde?

TT –  Primeiro garantir 
uma época novamente no 
karting. Caso seja possível 
reunir patrocínios para os 
automóveis, aí veremos.

PP - O teto competitivo 
do Tiago Teixeira é a Fórmu-
la 1 ou é uma ambição des-
m e d i d a  p a r a  u m 
português?

TT – Sempre foi. Com 17 
anos cheguei a fazer testes 
nas fórmulas, mas é uma 
realidade demasiado cara e 
Portugal não tem empresas 
a apoiarem pilotos para esse 
tipo de valores.

PP - O concelho de Pare-
des - câmara e comércio – 
conhece o Tiago Teixeira? 
Tem sido apoiado pelas for-
ças vivas da sua terra?

TT – Infelizmente não.  
Vejo vários desportistas a 
serem condecorados pela 
cidade e fizeram muito me-
nos que eu. Já representei 
Portugal no estrangeiro 
(mundial e europeu de Kar-
ts) mais de 20 vezes. Obtive 
sempre posições meritórias 
como o 7º lugar no europeu, 
etc, apareci várias vezes na 
imprensa, nomeadamente 
em revistas e jornais despor-
tivos, mas pela cidade nunca 
fui reconhecido. Quando fa-
lam de mim na imprensa fa-
lam ́ do Tiago Teixeira pare-
dense´ mas nunca tive qual-
quer reconhecimento como 
t a l  p e l a  m i n h a  p r ó p r i a 
“casa”.

PP - O título nacional de 
karting que este fim de se-
mana irá receber em Lisboa 
é por direito próprio do Tia-
go Teixeira, mas vai dedicá-
-lo a alguém?

TT – Quero dedicar a to-
dos os meus patrocinadores 
familiares e amigos sem to-
dos eles não seria possível.
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C
omemora-se no dia 5 de outubro 
a implantação da República.

Uma República que se impõs 
pela força e que vive subjugada pela força.

Libertou-se da ditadura, mas não das 
amarras da corrupção e do compadrio.

Singular temperamento o da República.
Toda a gente está desiludida, só ela 

espera.

A República

Espera em cada novo mandato serie-
dade, mas cada vez vê maior confusão á 
sua volta.

Em cada legislatura o discurso é o da or-
ganização das finanças públicas.

E em cada legislatura, como a confusão 
se alarga mais, é imposta uma nova solução.

E nada se resolve.
Trocam-se palavras vãs. 
Especulam-se dissidências mesqui-

nhas e baralha-se o jogo novamente.
E, como em virtude da inacção politica e 

sonolência individual, cada vez maiores, não 
haverá em breve factos politicos a procla-
mar, nem noticias particulares a referir. 

O discurso do Presidente da República 
será obrigado, para dizer alguma coisa, a re-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Cronologia 
de um processo

A 
c h a m a d a  d e s -
centralização es-
tá aí. Por obra de 

um acordo PS-PSD, ou me-
lhor António Costa /Rui Rio, 
acordo dito de regime. Se-
gundo gente influente do 
PSD (Carlos Carreiras, Pre-
sidente da Câmara de Cas-
cais, em O Público de 9 de 
setembro de 2018), sem ne-
gociações por parte do seu 
Partido. E numa lógica de 
continuidade com projecto 
do Governo PSD/CDS. Esta 
chamada descentralização 
é a delegação de competên-
cias da Administração Cen-
tral e a transferência de en-
cargos para as autarquias. A 
Lei-Quadro 50/2018 apro-
vada na Assembleia da Re-
pública admitia um prazo li-
mite de 15 de setembro pa-
ra  q u e  a s  C M  (C a m a ra s 
Municipais) e as AM (As-
sembleias Municipais) pu-
dessem decidir se aceita-
vam ou rejeitavam em ofício 
dirigido á DGAL a assunção 
dessas competências desde 
já em 2019. O processo se-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

ria gradual estendendo-se 
até 2021. 

Não tendo sido conheci-
dos e publicados os decre-
tos-lei regulamentares pre-
vistos na Lei,  o processo 
despertou dúvidas, criticas 
e oposição de muitas autar-
quias, como da Área Metro-
politana do Porto, Barreiro, 
B o t i c a s ,  B r a g a ,  É v o r a , 
Mafra, Moita, Palmela, Se-
simbra, Setúbal e Seixal, en-
tre muito outras. O próprio 
Presidente da Republica, 
embora promulgando a lei, 
assinalou os riscos decor-
rentes da legislação. 

Falta esclarecer a maté-
ria que se quer transferir, as 
condições em causa, as im-
plicações financeiras, hu-
manas e organizacionais. 
Um salto no escuro. A des-
responsabilização do Esta-
do ou o aligeirar no seu pa-
pel como componente es-
truturante do SNS ou da 
Escola Pública, na Justiça, 
na Cultura, da Defesa e con-
servação do Património 
constitui um perigo latente 
não adequado ao vazio re-
gulamentar existente. A si-
tuação estrangulada das Fi-
nanças das Autarquias de-
c o r r e n t e  e n t r e  o u t r a s 
razões da extinção de fre-
guesias, do seu subfinancia-

cristianoribeiro@gmail.com

mento e do incumprimento 
da Lei das Finanças Locais 
exige prudência e realismo.

E para os que que so-
nham com uma efectiva pro-
ximidade de resposta aos 
problemas das populações 
com medidas descentraliza-
doras deve ser  dito que 
competências de mera exe-
cução não reforçam a auto-
nomia de decisão mas acen-
tuam rede tutelar de depen-
dências de uma assim criada 
extensão de órgãos de Po-
der. Estes mesmos decidem 
mas ficariam exonerados 
d a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
constrangimentos e desa-
g r a d o s  d e c o r r e n t e s  d a 
execução. 

Perante a dificuldade em 
obter consenso, o Governo 
optou pela pressão inadmis-
sível e em final de agosto 
considera extemporâneas e 
sem valor jurídico as posi-
ções contrárias á adopção 
do compromisso de exercí-
cio das novas competências 
em 2019, por não terem si-
do publicados os diplomas 
sectoriais.  Aguardemos 
contudo. Mas o processo 
nasce coxo, lá isso nasce. 

Pelo meio, em Paredes há 
uma Assembleia Municipal 
convocada e depois adiada. 
Sobre o assunto.

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação li-

vre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Paredes 

em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, a reli-

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

arquitetónico.

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

mente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

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

soas e das instituições e a sua privacidade.

A
lgures por abril, no tempo das 
chuvas, recordei aqui as águas 
translucidas e bebíveis (do Rio 

Sousa e do Rio Ferreira) que alimenta-
vam o sistema de abastecimento da 
cidade do Porto e permitiam a pesca 
de trutas que vinham desovar em água 
da melhor qualidade.

Agora que o calor ainda não passou, 
o Rio Sousa volta a ser notícia por mais 
uma das frequentes vagas negras de 
poluição que não escondem o esqueci-
mento e a inoperância das autoridades 
para intervir em mais uma descarga 
criminosa, com o autor que fica à vista, 
mas longe de ser chamado a corrigir.

Indignação!
Quantas descargas são necessá-

rias? Quantos milhões de metros cúbi-
cos de água serão precisos? Quantos 
quilómetros de leito de Rio e margens 
contaminadas teremos? Quantas po-
pulações serão afetadas até que se 
identifiquem os focos de poluição das 
margens do Rio Sousa? São certamen-
te sempre os mesmos! São fixos, não 

são ocasionais e são caracterizados 
por produtos e efluentes específicos!

A semana passada foi noticiada 
uma descarga de águas sujas no Rio 
Sousa, em Parada de Todeia e as Auto-
ridades Municipais e o Serviços Prote-
ção da Natureza da GNR do Destaca-
mento Territorial da GNR pedem 
vigilância. 

Ora, vigilância sim, mas é certa-
mente areia para os olhos de quem vai 
vigiando os habituais autores das des-
cargas, como o caso da Vacaria de Rans 
em Novelas, ou da ETAR de Paço de 
Sousa devido a deficiências de opera-
ção. Esta vigilância tem que ser eficaz e 
com instrumentos permitam o seu 
controlo real e não resultar apenas do 
olho de quem se passa pelo Rio.

Por isso, com palavras vagas não 
vamos conhecer a ação da Agência 
Portuguesa do Ambiente sobre o Do-
mínio Hídrico, ou a ação das Autorida-
des Municipais para que seja efetiva-
mente monitorizado o nosso Rio, seja 
feita a sua recuperação Ambiental e 
Paisagística ou que sejam descontami-
nadas as margens, dos terrenos afeta-
dos e das populações que vivem junto 
ao Sousa. Esquecer e deixar a água le-
var… é mais do mesmo!

Pode-se falar de vigilância como se 
fala de proximidade, se a de um Rio tem 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Um Rio de Águas Esquecidas…    e Gentes Deixadas

mariocamilomota@gmail.com
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A República

citar obras de imaginação. Para quê o dis-
curso do Presidente da República?

Para quê obrigar o Presidente da Repú-
blica a repetir a velha lauda de prosa escrita 
e que é hoje uma negação da verdade, uma 
falsificação da história.

O País está desorganizado, corrompido.
Esta certeza é dada pelas instâncias in-

ternacionais, pelas discussões no parlamen-
to, pelas afirmações da imprensa, pelas con-
versas dos cidadãos.

Por consequência, ou o discurso do 
Presidente da República exprime rigoro-
samente a opinião e a consciência do che-
fe do poder executivo e então que con-
fiança nos pode inspirar este magistrado, 
se ele ignora inteiramente o estado do seu 

pais? Ou não exprime opinião alguma e 
então que seriedade tem vindo diante do 
País, quando eram necessárias palavras 
decisivas, recitar palavras ocas e vãs?

Sabemos perfeitamente que o Presi-
dente da República não é culpado do dis-
curso que lhe obrigam a recitar, como não 
é responsável pela desorganização em 
que o obrigam a viver.

A desorganização é a consequência de 
uma politica ignorante e torpe.

O discurso é a fórmula de um cerimo-
nial antigo e rococo.

Mas já que os governos não têm a capa-
cidade de tolher a desorganização, te-
nham ao menos o pudor de cortar o 
cerimonial.

O desconforto daqueles  
que se dizem Paredenses de Gema

F
altam poucos dias para 
se comemorar um ano 
sobre a  tomada de 

posse do novo executivo ca-
marário, mas deixarei para 
um próximo artigo uma análi-
se sobre este primeiro ano de 
mandato.

Um dos objetivos propos-
tos na candidatura era o de 
Dar vida a Paredes, e de uma 
forma consistente temos 
tentado criar uma dinâmica 
um pouco por todo o Conce-
lho, que orgulhe todos os 
Paredenses.

Certo, é que lentamente 
estamos a tentar lançar um 
conjunto de eventos e inicia-
tivas que ajudem as institui-
ções e associações de Pare-
des a dinamizar o Concelho, 
algumas dessas iniciativas 
nascem no seio Camarário, 
outras e bem são pensadas 
pela sociedade civil e pelas 
várias associações do Conce-
lho, competindo ao Municí-
pio dar o apoio necessário 
p a ra  q u e  a s  m e s m a s  s e 
concretizem.

Um exemplo recente foi o 
que teve lugar no passado 
fim de semana, o primeiro 
AcaParedes, ou seja, o pri-
meiro acampamento dos 
agrupamentos de escuteiros 
do Concelho de Paredes, 
uma ideia que nasceu no pri-
meiro fórum da juventude 
realizado neste mandato. 
Desde a primeira hora que 
tentamos disponibilizar todo 
o apoio para que esta iniciati-
va se concretizasse este ano.

Foi um prazer assistir à 
evolução da mesma e perce-
ber que a semente foi bem 
lançada, pois existe já a pro-
messa de no próximo ano a 
mesma se repetir. 

O verão foi igualmente ri-
co em iniciativas que trouxe-
ram a Paredes, novidades 

como o Futebol de praia, o 
v ó l e i  d e  P r a i a  e  a t é  o 
Futvolei.

Ao longo deste tempo te-
mos tentado recriar em Pa-
redes, iniciativas que nou-
tros tempos faziam de Pare-
des um Concelho diferente, 
exemplo disso foi o apoio da-
do ao Evento de G. P. Paredes 
Road Race  que nasceu da 
vontade popular de passado 
20 anos voltar a ver uma cor-
rida de motos em Paredes.

O mesmo se passou com o 
Rally Sprint, organizado com 
o intuito de recriar as corri-
das míticas que por cá sem-
pre se realizaram.

Claro que o sucesso deste 
evento causa desconforto, e 
na falta de melhores argu-
mentos, aqueles que se di-
zem Paredenses de Gema, 
mostram a sua total ignorân-
cia e dizem que estamos a 
copiar iniciativas de outros 
municípios….

A verdade é que felizmen-
te são muitos os que já enten-
deram a nova dinâmica e per-
deram o medo de avançar 
com propostas e projetos 
que visam dar vida a Paredes, 
mas existem sempre os que 
tentam desvendar um lado 
negro nestas iniciativas, ou-
tros até sonham e publicam 
artigos onde tentam enganar 
os Paredenses, dando uma 
de gente bem informada, in-
ventando despesas com 
eventos que nunca existiram. 
O mais curioso, é que são fre-
quentadores desses eventos, 
elogiam os mesmos, são in-
formados das difíceis condi-
ções em que os mesmos são 
realizados tendo em conta a 
situação financeira do muni-
cípio,  mas mesmo assim 
mentem (nada que surpreen-
da a maioria, eu sei….).

O mote foi dado com o 
evento do Handebol Cup, 
provavelmente o evento des-
portivo com mais impacto no 
concelho realizado até hoje, 
mas curiosamente não en-
trou nas análises e artigos 
m a i s  “ s e a l y ”  o u  m e n o s 
“sealy”.

A grande preocupação 
não é perceber como se pode 
ainda melhorar, dar mais vi-
da, não o importante é tentar 
vender a ilusão de que bom 
isto são cópias, mas quais as 
propostas alternativas des-
tes “mui sérios e originais” 
comentadores….. deixem 
ve r … . .  q u e  d i a b o  n u n c a 
aparecem.

Provamos que é possível 
fazer mais pelo concelho, fa-
zer diferente, apoiar, dar 
oportunidade, os resultados 
estão a aparecer e isso pelo 
que percebo incomoda, inco-
moda muito, estranho é que 
os incomodados de hoje 
eram os acomodados ao ma-
rasmo de outros tempos, es-
pero que os Paredenses co-
mecem a despertar para esta 
nova era de comentadores, 
que antes eram acomodados 
ao marasmo e que agora vi-
vem incomodados com a Vi-
da que finalmente Paredes 
começa a ter.

Se tudo tem sido perfei-
to…felizmente não, pois es-
tas iniciativas são realizadas 
por homens e mulheres que 
tentam dar o seu melhor e 
nem sempre tudo corre co-
mo previsto, mas no fim sa-
bemos tirar ilações, e certa-
mente que no futuro vamos 
conseguir melhorar.

O ano ainda não termi-
nou, e como tal podem con-
tar com mais iniciativas, mais 
ou menos originais…afinal 
como dizia o Presidente da 
Câmara Municipal do Porto 
Dr. Rui Moreira na entrevista 
da sua vida como intitulava o 
J.N., os Presidentes de Câ-
mara copiam as boas ideias 
uns dos outros, e qual é o 
problema….

Em Paredes ao reavivar 
da história chamam de co-
piar, pois se fosse uma cópia 
era igualmente positivo, a 
única coisa que nos recusa-
mos copiar é o marasmo do 
anterior executivo do PSD, 
mas pelo que se vai lendo por 
aí o CDS de Paredes já o co-
piou e quer implementar o 
mesmo.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Um Rio de Águas Esquecidas…    e Gentes Deixadas

de ser feita ao km e em contínuo (auto-
matizada e paga por quem o explora), 
das populações a proximidade tem de 
ser feita com presença, com palavra e 
com seriedade. Quem esquece um Rio, 
esquece as suas gentes, a sua saúde e a 
sua sustentabilidade.

Esta semana as crianças de Aguiar 
de Sousa receberam o ministro do Am-
biente na Sra. do Salto. Esta semana o 
Salto e as encostas do Rio Sousa no Sul 
do concelho receberam uma das me-

lhores provas nacionais de desporto 
saudável, como é já o Trail da Senhora 
do Salto, com uma organização exem-
plar (sem grande apoios) de um grupo 
de amigos da terra. Ironicamente, o 
futuro da terra recebeu na margem do 
contaminado Rio Sousa a autoridade 
Ambiental máxima do país com pro-
messas sustentabilidade… um Rio sujo 
e uma população esquecida.

Voltem sempre Sr. Ministro e Sr. 
Presidente da Câmara!

Rio Sousa
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FREGUESIA

No passado dia 22 de se-
tembro, a Junta de Freguesia 
de Baltar organizou um pas-
seio sénior que contou com 
245 participantes.  A alegria, a 
boa disposição e o estreita-

mento das relações entre os 
baltarenses que participaram 
no evento-passeio, contribuí-
ram para que a missão social e 
Cultural fosse cumprida. A 
Junta de Freguesia aproveita 

este espaço para agradecer 
ao Colégio Casa-Mãe, que ce-
deu 3 autocarros e respecti-
vos motoristas e que foram 
essenciais para o sucesso do 
evento. A Câmara Municipal 

cedeu os restantes e também 
deu um grande contributo a 
todos os níveis. De salientar a 
presença do Dr. Alexandre 
Almeida e do Dr. Paulo Silva, 
presidente da Câmara de Pa-

    BALTAR

Viana, Ponte de Lima e Caminha
FAUSTINO 
 SOUSA

O Diogo Silva, o Eduar-
do Costa, a Marisa Carva-
lho, a Márcia Rocha, a Ma-
ria Inês e a Francisca Sousa, 
foram  os jovens da Fregue-
sia de Baltar que se inscre-
veram no programa volun-

tariado Jovem do Instituto 
Português da Juventude e 
que entre o dia 3 de Setem-
bro e o dia 14 de Setembro  
percorreram  a Vila de Bal-
tar, devidamente identifi-
cados e com o objetivo de 

promover junto da popula-
ção as práticas de preser-
vação da natureza, flores-
tas e respetivos ecossiste-
m a s ,  a t r a v é s  d a 
sensibilização das popula-
ções em geral, bem como 

da prevenção contra os in-
cêndios florestais e outras 
catástrofes com impacto 
ambiental.

Os jovens limparam vá-
rios pontos de Baltar, com 
especial incidência na Ser-

ra do Muro e as suas áreas 
envolventes, onde recolhe-
ram muitos quilos de detri-
tos.  A falta de civismo e 
consciência ecológica re-
flete-se nas inúmeras des-
cargas de l ixo feitas em 

muitos pontos e que os jo-
vens tiveram o cuidado de 
identificar. Espera-se que 
este projeto tenha servido 
para despertar um outro 
t i p o  d e  c o n s c i ê n c i a 
ecológica.

Jovens Limparam a Serra do Muro

    BITARÃES

Acidente na Av. de S. Tomé

No passado dia 24 
de Setembro, pelas 
14h30, na Av. de S. To-
mé, em frente ao Edi-
fício Nossa Senhora 
dos Chãos, em Bita-
rães, uma carrinha 
caixa aberta, cujo pro-
prietário é de Valpe-

dre, Penafiel, ter-se-á 
descontrolado e em-
bateu num trator ten-
do este capotado. O 
proprietário do tra-
tor, Sr. António da Sil-
va Barbosa, residente 
em Santiago, Penafiel, 
assim como os ocu-
pantes da carrinha 
foram assistidos pelo 
INEM e transporta-
dos ao Hospital com 
ferimentos de alguma 
gravidade.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

No passado dia 23 de Setem-
bro realizou-se o anual passeio 
anual da Paróquia de Cristelo, 
organizado pela Comissão Fa-
briqueira, que teve como desti-
no a Vila de Caminha, perten-

cente ao distrito de Viana do 
Castelo, e que reuniu muitos 
Cristelenses num convívio 
animado!

No regresso à freguesia os 
paroquianos reuniram-se num 

lanche/jantar no Salão Social e 
Paroquial, lanche esse que foi 
confeccionado pela Comissão 
de Festas em Honra de São Mi-
guel, e que foi oferecido pela 
Comissão Fabriqueira.

    CRISTELO

Passeio Paroquial da Freguesia

CARLA
NUNES

O dia 29 de Setembro é o 
dia do Arcanjo São Miguel. 

E, embora em outros locais, 
para aproveitar os dias gran-
des e normalmente quentes 
de Verão, se celebre a festa 
deste Arcanjo em outras altu-

ras do ano, Cristelo mantém a 
tradição de celebrar a festa em 
Honra do seu Padroeiro no fi-
nal do mês de Setembro, e este 
ano embora em época de Ou-
tono, a previsão é de muito sol 
e calor!

Assim, nos dias 28, 29 e 30, 
teremos momentos religiosos 
dedicados ao Padroeiro, e ha-
verá ainda animação musical, 
sendo a atracção principal  
ANA DUARTE, no sábado à 
noite, dia 29, com actuação 

marcada para as 24:00h, pre-
cedida de uma grandiosa ses-
são de fogo de artificio. No dia 
30 realizar-se-á a missa solene 
em Honra do Padroeiro pelas 
10:00h, e pelas 17:00h tere-
mos a majestosa procissão.

Festa em Honra do Padroeiro São Miguel

    LORDELO

Marcas Rodoviárias

Antes e depois das férias fui 
forçado a usar o silêncio porque 
entrei num rectângulo, com ja-
nelas viradas para as folhas das 

árvores, para o espelho de 
água, que usa papéis complexos 
para tudo, até para erguer a 
impaciência. 

Mas, mesmo assim, a buro-
cracia tem paredes que a limi-
tam, que definam o último fôle-
go da legislação. Por isso apro-
veitei essa oportunidade para 
pedir ao funcionário das janelas 

SILVIO
SILVA

redes e Vereador da Educa-
ção respetivamente.  Um 
agradecimento especial aos 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar que acompanharam o 
evento e aos funcionários da 
Junta de Freguesia que foram 
essenciais para que tudo cor-
resse bem. Por fim um elogio 
especial aos participantes 
que tiveram uma postura e 
uma participação exemplar.

altas e largas o último carimbo. 
O carimbo que tropeçou numa 
folha banhada a decretos-lei. 

Com a mente desbloquea-
da, com tempo até para filmar a 
brincadeira dos pássaros, voltei 
a observar a nossa cidade com 
olhos de quem pede o melhor.   

A primeira imagem que me 
entrou na retina foi a conclusão 
das obras na estrada nacional 
209, perto do edifício que al-
bergava a Guarda Nacional Re-
publica (GNR). 

É certo que a largura da es-
trada é uma hipérbole, um 
monstro que não tem corpo. E 
não tem corpo porque a pro-
porção dos edifícios não pede 
uma estrada tão gorda, tão 
grossa. Mas também é certo 
que, dadas as circunstâncias, a 
obra deu elegância ao núcleo 
urbano.

Ficará ainda mais elegante 
quando as marcas rodoviárias 
estiverem desenhadas no 
alcatrão.
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FREGUESIA

Uma dourada com 4,40 
Kg foi pescada por um em-
presário de Rebordosa. Adão 
Campos faz pesca por hobbie 
e na madrugada de domingo, 
dia 23 de outubro, tirou das 

águas do mar, junto ao pon-
tão de São Jacinto em Aveiro, 
este belo exemplar de pesca-
do.  O almoço ficou garantido 
para o pescador e mais al-
guém, dizemos nós. 

Rebordosense  
com pesca grossa

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa festeja-
ram o 40º aniversário, no 
dia 22 de setembro, com 
sessão solene presidida pe-
lo Presidente do Município 
d e  Pa r e d e s ,  A l ex a n d r e 
Almeida.

Na sessão solene, o pre-
s i d e n t e  d a  D i r e ç ã o  d o s 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, Abel Moreira, 
anunciou o novo projeto de 
ampliação e requalificação 
do quartel “com adaptação 
à nova realidade de ter cer-
ca de 50 % de mulheres, ini-
cialmente o quartel só es-
tava preparado para aco-
lher bombeiros homens, 
agora será necessário in-
vestir cerca de 1 milhão de 
euros”.

No orçamento da câma-
ra para 2019, segundo o 
autarca de Paredes, Ale-
xandre Almeida, será pro-
videnciada uma verba de 
300 mil euros para auxiliar 
a custear as obras do re-
qualificação e ampliação 
do quartel.

“Com o esforço de to-
dos, dos nossos empresá-
rios que são incansáveis 
nas causas humanitárias, 
vamos conseguir concreti-
zar estas necessidades dos 
Bombeiros de Rebordosa e 

fazer a obra”,  sustentou 
Alexandre Almeida.

O autarca revelou que a 
verba anual para as corpo-
rações dos bombeiros do 
c o n c e l h o  d e  P a r e d e s , 
a t u a l m e n t e  c i f r a d a  e m 
25.400 euros, será reforça-
da em 20% no próximo ano.

 “Assinalamos hoje, nes-
t a  s e s s ã o  s o l e n e ,  o s  4 0 
anos de uma instituição no-
bre e de referência do nos-
so concelho, na região Nor-
t e  e  n o  P a í s ”,  r e f e r i u  o 
autarca.

A l e x a n d r e  A l m e i d a 
agradeceu aos bombeiros 
“por serem um dos pilares 

da Proteção Civil do nosso 
Concelho e estarem sem-
pre prontos a servir com 
dedicação e humildade”.

A instituição humanitá-
ria rebordosense, com 120 
bombeiros no corpo ativo, 

revela juventude e dinâmi-
ca evidenciada pela sua Es-
colinha de Bombeiros que 
tem atualmente em forma-
ção 25 novos elementos, 
garantindo assim o futuro 
da corporação.

Durante a cerimónia fo-
ram homenageados os fun-
dadores da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
de Rebordosa, foram agra-
ciados 18 bombeiros com 
medalhas de assiduidade e 
dedicação,  2 bombeiros 
promovidos e distinguidos 
com a medalha de dedica-
ção grau ouro da Federa-
ção de Bombeiros Distrito 
do Porto - 2º comandante 
do Quadro de Honra, Ma-
nuel Martins, e com a me-
dalha de mérito distrital 
Federação Bombeiros Dis-
trito do Porto - Presidente 
da Assembleia Geral, Hen-
rique Leite.

A celebração dos Bom-
beiros Voluntários de Re-
bordosa contou ainda com 
a presença do Vereador da 
Proteção Civil da Câmara 
de Paredes, Elias Barros, 
do 2º Comandante do CO-
DIS, Albano Teixeira, da au-
tarca de Rebordosa, Salo-
mé Santos,  entre outras 
personalidades.

    REBORDOSA

Quartel dos Bombeiros  
de Rebordosa vai ser ampliado

PAULO 
PINHEIRO

SAIBA MAIS

- A fundação dos bombei-
ros de Rebordosa re-
monta a agosto de 1977, 
quando foram feitas as 
primeiras diligências. É 
de recordar que se come-
çava então a instalar em 
Portugal um fenómeno 
novo e inquietante: a va-
ga de incêndios que var-
ria todos os verões as flo-
restas portuguesas. 
- A AHBVR foi fundada 
por: Adriano Ribeiro de 
Barros, Manuel Domin-
gos da Fonseca Martins 
Moreira, Mário Augusto 
Ferreira de Sousa, Fer-
nando Moreira da Rocha, 
Abel Azélio de Sousa Mo-
reira Leal e Fernando 
Meireles de Sousa.
- Nos dois últimos anos os 
bombeiros de Rebordo-
sa ocorreram a 126 In-
cêndios Urbanos e Indus-
triais, 223 Incêndios Ru-
rais, 6.745 Saídas de 
proteção e assistência a 
pessoas e bens e a 894 
Operações de Estados de 
Alerta.
-  A AHBV serve não só a 
área da freguesia de Re-
bordosa, como toda a 
freguesia de Astromil e 
parte das de Vilela, As-
tromil, Duas Igrejas e 
Gandra. O dispositivo é 
de 120 voluntários auxi-
liados por 6 viaturas de 
Transporte Não Urgente, 
5 Ambulâncias de Socor-
ro, e 6 viaturas de comba-
te a Incêndios uma viatu-
ra de Desencarceramen-
t o  d o i s  v e í c u l o s  d e 
comando e alguns carros 
de apoio logístico. Esta 
Instituição conta ainda 
com 14 funcionários em 
regime de permanência. 
- Manuel Martins, 2º. Co-
mandante, recebeu a 
medalha de dedicação 
grau ouro pelos 33 anos 
dedicados aos bombei-
ros tendo inclusive de-
sempenhado funções de 
2º. Comandante.
 - A Henrique Leite, ex-
-presidente de Direção 
foi lhe atribuída uma me-
dalha de gratidão pelos 
serviços prestados em 
prol da instituição. O me-
dalhado é atualmente 
Presidente da Assem-
bleia Geral da Associa-
ção Humanitária.
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ESCUTISMO

O 
galardão foi en-
tregue a Adriano 
Gastão de Oli-

veira Moreira, 77 anos, no 
domingo dia 23 de setembro, 
pelo Presidente de Câmara, 
Alexandre Almeida. A home-
nagem decorreu, no encerra-
mento do 1º Acampamento 
de Escutas do Município de 
Paredes (AcamParedes) que 
d e c o r r e u  n o  p a r q u e  d a 
cidade.  

Emocionado, o “Chefe 
Gastão”, como é conhecido 
Adriano Gastão, considerou 
o gesto honorifico que partiu 
da comunidade escutista e 
apadrinhado pela autarquia 
como “muito gratificante”. 
“Reconheço que estou orgu-
lhoso por mim, pela minha 
família, pelos meus compa-
nheiros e jovens escuteiros e 
pelos amigos”, disse. 

Adriano Gastão nasceu 
em Soalhães, Marco de Cana-
veses, tornou-se “paredense 
por casamento”, em 1965.

“Enquanto Deus me aju-

dar serei sempre o amigo es-
cuteiro para todos, mas com 
muito mais vontade para os 
nossos jovens. Estarei com 
eles, por eles, no caminho do 
seu desenvolvimento do seu 
caracter, da sua personalida-
de, da sua alegria, da boa-
-vontade, do incentivo da 

construção de um mundo 
melhor”, prometeu de voz 
embargada. 

O “Chefe Gastão” um dos 
rostos mais visíveis do movi-
mento escutista em Paredes, 
desempenhou ao longo de 41 
anos dedicados ao escutismo 
tarefas de relevo com desta-

que para a implementação de 
mais agrupamentos no Con-
celho de Paredes. Destacou-
-se igualmente na represen-
tação de Paredes nas diver-
sas atividades organizadas 
pelo país, chegando a receber 
um voto de louvor atribuído, 
em 1980, por ser pioneiro na 
descida do Rio Douro em jan-
gada,  onde envolveu 50 
caminheiros.

“Um líder que lida mal com 
as letras ́ im´ de impossível, 
preferindo invertê-las no ́ mi´ 
de missão”, enalteceu, Mário 
Guilherme Garcêz Pacheco, 
professor universitário e um 
ex-escuteiro em Paredes 
convidado a dissertar sobre o 
homenageado.

A ligação de Adriano Gas-
tão ao escutismo nasceu aos 
14 anos e, há 41, fundou, o 
primeiro agrupamento de es-
cuteiros do concelho que o 
acolheu depois de casar. Hoje 
continua ligado ao Agrupa-
mento 519 de Paredes, do 
qual foi chefe máximo duran-
te 26 anos. Agora é chefe na 
secção de Lobitos. Ao longo 
da caminhada escutista, 
Adriano Gastão, ajudou a 
fundar outros agrupamentos 
de Escuteiros no concelho de 
Paredes e participou na for-

mação dos seus dirigentes.  
“Agradeço ao chefe Gas-

tão o pioneirismo, a visão e a 
missão de ter contribuído pa-
ra a formação destes jovens 
paredenses, incutindo-lhes 
os valores do escutismo e a 
ajuda-nos a construir uma so-
ciedade mais bem alicerçada 
em valores como a justiça so-
cial”, disse Alexandre Almei-
da. O autarca fez notar que o 
fim de semana estava a ser 
especial por duas razões: pe-
lo 40º aniversário dos bom-
beiros de Rebordosa e pelo 
Encontro Escutista. “É espe-
cial porque são duas escolas 
de meninos, são duas grandes 
escolas de vida que, pelo di-
namismo demonstrado, têm 
o futuro garantido”, disse. 

“Continuem o vosso cami-
nho, com esse espírito de 
união e de dedicação que a 
todos nós deve servir de 
exemplo”, concluiu o Edil pro-
cedendo de seguida à entre-
ga da Medalha de Mérito Mu-
nicipal ao Chefe Gastão. 

A cerimónia terminou 
com o chefe dos escuteiros 
de Parada de Todeia a rece-
ber o testemunho que lhe dá 
responsabilidade de organi-
zar o acampamento de escu-
teiros de Paredes dentro de 
um ano naquela freguesia.

TRIBUTO. “Senhor Escutismo de Paredes” distinguido pela Câmara com a Medalha de Mérito Municipal. 

Chefe Gastão é Medalha de Mérito Municipal

António Orlando | texto

PUB

PERFIL

Adriano Gastão é “pareden-
se por casamento”, desde 
1965. Em menino e moço, 
mal terminou a instrução pri-
mária, foi trabalhar para o 
Porto. Aos 12 anos era 
aprendiz de cabeleireiro, em 
Campanhã e aos 14 já era 
sindicalizado. Por essa oca-
sião junta-se ao Agrupamen-
to de Escutas da Paróquia de 
Campanhã. Só que, por não 
ser natural de lá, acabou per-
seguido pela Mocidade Por-
tuguesa e pela PIDE. 
Chegado à maioridade, alis-
tou-se, como voluntário, no 
serviço militar. Ingressou no 
Exército Português onde fez 
carreira, até passar à reserva 
por volta dos 58 anos.
Como Militar do Exército do 
Quadro Permanente, fez 
parte das Campanhas milita-
res em várias Províncias Por-
tuguesas de África, tendo 
prestado colaboração em 
Agrupamentos de Escutas 
Locais, nomeadamente, no 
de Matacuane, cidade da 
Beira, em Moçambique, com 
o Padre Lacerda.  
Em 1977, funda o Agrupa-
mento nº 519 de Paredes, 
sendo este o primeiro agru-
pamento escutista no Con-
celho de Paredes. 
Como Chefe de Agrupamen-
to construiu a melhor sede à 
época a nível nacional para o 
agrupamento 519 de Pare-
des. Este Movimento veio 
fazer um enriquecimento no 
Concelho de Paredes, pois 
foi possível educar os jovens 
para que estes desempe-
nhem um papel construtivo 
na sociedade.

MEDALHA

 - Adriano Gastão de Oliveira 
Moreira recebeu a Medalha 
de Mérito Municipal “pelo 
contributo de ter fundado o 
primeiro agrupamento escu-
tista em Paredes e fomentar 
os valores do escutismo nos 
jovens paredenses”, pode 
ler-se na proposta aprovada 
por unanimidade em reunião 
de Câmara. 
- Os escuteiros de Paredes 
são formados pelo Grupo 
Este que integra os Agrupa-
mentos de Vilela, de Rebor-
dosa, de Paredes de Parada 
de Todeia e de Sobrosa e o 
núcleo Centro Norte a que 
pertence o Agrupamento de 
Gandra. 

Executivo Municipal em peso na homenagem ao Chefe Gastão
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  SET/OUT'18

LORDELO 
AUDITÓRIO - ALORD
29 setembro| Verdegar | Núcleo de Etnografia e 
Folclore da Universidade do Porto

29 setembro | Arte Sacra |Organização da 
ALRD e Paróquia de S. Salvador de Lordelo

BIBLIOTECA – ALORD
15 e 16 outubro | Histórias de Encantar| Sera-
fim Está Sempre Constipado | Manuela Mota 
Ribeiro

23 e 20 outubro | Teatro de Fantoches | A Gali-
nha Ruiva | 

Escritor do mês de outubro| Germano Almeida

Outubro| O Leituras Sugere… | Temas Infanto-
juvenis | Não Gosto de Salada | Tony Ross

COOPERAÇÃO - ALORD
3 outubro| 14.30 horas |Artes Manuais Loure-
do| Flores em Feltro

10 outubro | 14.30 horas |Expressão Dramática 

17 outubro | 14.30 horas |Artes Manuais | Por-
ta-velas em forma de rosa Património 
Concelhio

13 outubro | "O Lugar e os Homens" | Vandoma | 
Vila Cova de Carros | Cête | Baltar

LOUREDO
Dia 29 setembro | Igreja S. Cristóvão de Loure-
do| Mur Mur | Ano europeu do Património

SOBREIRA 
28, 29 e 30 de setembro | 15h | Castromil, | Jor-
nadas Europeias do Património | Bom Grão fará 
Bom Pão 

PAREDES (cidade)
28-30 setembro | Casa da Cultura de Paredes 
|MARK IT Paredes | Promoção e divulgação dos 
produtos do comércio local 

29 setembro | 21h | Inauguração da Exposição | 
Pinturas de Vítor Dias e o fluir entre caminhos

Até dia 31 outubro | De 2ªfeira a 6ªfeira| Casa 
da Cultura de Paredes| Exposição | 160 anos do 
Caminho de Ferro em Portugal

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
HOMENS SEM MULHERES

AUTOR:
HARUKI MURAKAMI

O  q u e  t ê m  e m  c o m u m  o s 
Beatles, Hemingway, François Truf-
faut, Woody Allen, Tchékhov, um 
rapaz chamado Gregor Samsa, um 
médico doente de amor e o dono de 
um bar de jazz? 

Haruki Murakami, pois claro. 
São sete os contos que dão for-

ma ao mais recente livro: Homens 
sem Mulheres. 

Sete homens desencantados e a 
contas com a solidão. Sete histórias 
de solidão, mágoa e luto que desa-
fiam os lugares- -comuns sobre o 
amor. Sete maneiras de traduzir a 
mesma melancolia, enquanto lá fora 
“a chuva continua a cair, provocan-
do no mundo inteiro um interminá-
vel calafrio”.

 Mas não se deixem enganar: es-
te livro está repleto de mulheres: 
desejadas, sonhadas, traídas, ouvi-
das, invocadas, incompreendidas, 
sobrevalorizadas, eternamente 
amadas e perdidas para sempre. 

Um dia, o leitor corre o risco de 
se transformar num homem sem 
mulheres. 

Depois não digam que não 
avisámos.

O 
Núcleo de Etno-
grafia e Folclore 
da Universida-

d e  d o  P o r t o  ( N E F U P )  
apresenta no sábado, 29 de 
setembro,  no Auditório  
da Fundação ALORD, o es-
petáculo temático “Verde-
gar”. O início está marcado 
para as 21.30 horas. Será 
um serão dedicado à etno-
grafia e ao folclore portu-
guês com destaque para as 
tradições, as danças e os 
cantares da região do Dou-
ro Verde.

A entrada é livre, mas su-
jeita a apresentação de bi-
lhete limitada à capacidade 
da sala. 

A reserva de bilhetes po-
derá ser efetuada na sede 
da Fundação, pelo telefone 
(224 447 357) ou por e-mail 
(geral@fundacaoalord.pt).

VERDEGAR

Verdegar é o mais recente 
espetáculo do Núcleo de Etno-
grafia e Folclore da Universi-
dade do Porto, com encenação 
de Armando Dourado e dire-
ção musical de Cláudia Mon-
teiro. A região do Douro Verde 

na primeira metade do século 
XX é o espaço temporal recria-
do. “Desta vez, mudámos o 
nosso método de pesquisa, 
mas mantivemos o mesmo ob-
jetivo. Não procurámos as tra-
dições, mas as estórias”, explica 
Armando Dourado o encena-
dor do espetáculo.  Verdegar 
nasce da memória: a individual 
e a coletiva, a documentada e a 
imaginada, “a nossa e a dos ou-
tros”. Verdegar reproduz estó-
rias verdadeiras, recordadas e 
relatadas por quem viveu o 
trabalho, o amor e a festa, em 
condições difíceis e longe de 
tudo, apesar de ser curta a dis-
tância para a grande cidade. O 
resultado é este Verdegar: 
“uma leitura subjetiva e muito 
criativa de estórias de vida, 
que centrámos temporalmen-
te na década de 40 do século 
passado, mas que se refere a 
mais de cem anos de vivências 
e tradições”, acrescenta o 
encenador.

ARTES DE PALCO. Espetáculo centra-se do na região do Douro 
Verde e na primeira metade do século XX. 

“Verdegar” apresenta 
folclore n´ALORD

António Orlando | texto

NEFUP 

A Associação cultural acadé-
mica apoiada pela Reitoria da 
Universidade do Porto foi 
fundada em 1982 por um gru-
po de estudantes e licencia-
dos da U. Porto com o objetivo 
de recolher, estudar e divul-
gar a etnografia e o folclore 
portugueses. Os resultados 
desse trabalho de pesquisa 
são depois apresentados sob 
a forma de espetáculos em 
que a dança, os cantares e ou-
tras manifestações populares 
se combinam para reproduzir 
o mais fielmente possível as-
petos temáticos marcantes 
da nossa cultura etnográfica.
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EVASÃO

A 
candidatura do 
Trail Srª do Salto ao 
Nacional de Trail 

Running deverá ser apresenta-
da dentro de dois anos, no âm-

bito do VI Trail Srª do Salto. 
“Nós temos o objetivo traçado 
para 2020. Aí vamos avançar 
com a candidatura. Até lá, esta-
mos num processo de afirma-
ção da prova”, explica José Lo-
pes da organização da prova.

Este ano, o Trail Srª do Salto, 

à semelhança das edições an-
teriores, “correu muito bem. 
Este ano tivemos um pouco 
mais de calor, o que obrigou a 
um reforço do abastecimento 
de água. Seguimos uma dire-
triz que é a de não permitir 
mais que mil inscrições para 

manter a qualidade. O abaste-
cimento que dá para mil atletas 
não dá para 1500”, argumenta 
o responsável.

“Ainda assim, este ano fo-
ram cerca de 1200 atletas por-
que, lá está, havia abasteci-
mento para esse número de 
participações. Caso contrário, 
o excedente de inscrições não 
teria sido aceite”, garantiu José 
Lopes. 

Outra das características 
do Trail Srª do salto é o percur-
so: sempre diferente; não há 
lugar a repetição do percurso e 
sempre em Aguiar de Sousa.

Porém, a partida e chegada 
do Trail ocorreu no parque de 
jogos do Nun´Álvares, em Re-
carei….ou será Aguiar de Sou-
sa? “Há aqui quem brinque 
com essa questão garantindo 
que uma das balizas do campo 
de futebol do Nun´Álvares já 
está em Aguiar de Sousa”, rela-
ta José Lopes, com um sorriso 
nos lábios. 

EVASÃO. Mais de um milhar de atletas, entusiasta das corridas e caminhadas por trilhos, vol-
tou a dar razão à existência do Trail Srª do Salto. Organização admite candidatar a prova ao 
Campeonato Nacional.

Trail Srª do Salto nos trilhos  
do Campeonato Nacional

António Orlando | texto

LISTA DE VENCEDORES DO TRIAL SRA. SALTO

25K
Geral Feminino
Lucinda Sousa GONDOMAR FUTSAL CLUBE Veterana 

Geral Masculino
Pedro Barros FACTOR X / S4L / MEDENSE FC Senior Masculino

Sénior Feminino
Patricia Ribeiro Mountain Runners Senior Feminino 

Sénior Masculino
Pedro Barros FACTOR X / S4L / MEDENSE FC Senior Masculino

Veterana F40
Lucinda Sousa GONDOMAR FUTSAL CLUBE Veterana

Veterano M40
Fernando Taborda Oralklass-Amigos do Trail Veterano

RANK TEAM
1 BOAVISTA F. C.

2 CLUBE TRILHEIROS E AMIGOS

3 AMIGOS DO PEDAL TRAILAGARES

15K
Geral Feminino
Vera Barbosa Nova Linha Trail Runners Senior Feminino

Geral Masculino
Andre Nogueira Aliados Trail Running Team Senior Masculino 

Senior Feminino
Vera Barbosa Nova Linha Trail Runners Senior Feminino

Senior Masculino
Andre Nogueira Aliados Trail Running Team Senior Masculino

RANK TEAM
1 ALIADOS TRAIL RUNNING TEAM 

2 DÁ-LHE GÁS RUNNING TEAM 

3 BOAVISTA F. C.

PUB
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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

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
MARQUES LOUZADA
Faleceu no dia 20 de setembro com 94 anos. 
Era natural de Santo Ildefonso- Porto e residen-
te na Rua Central da Bouça, n.º 170, Paredes. 

Era viúvo de Jovina Teresa Branca Garcia Lousada.

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
CASTELÕES DE CEPEDA / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 23 de setembro com 84 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente no 
Largo de Seixoso, n.º 117, Vilela, Paredes. Era 
casado com Maria Júlia Ferreira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos,	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 
sexta-feira, dia 28 pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de 
Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.

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

MARIA ADELINA 
LEAL TEIXEIRA SILVA
Faleceu no dia 18 de setembro com 54 anos. 
Era natural de Gondalães-Paredes e  
residente em, Paredes. Era casada com Fernan-

do Gomes 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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

MANUEL JOAQUIM  
DOS REIS LEAL
Faleceu no dia 16 de setembro com 66 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua Fontanário do Vinhal, n.º 54, Lordelo, Pare-

des. Era casado com Albertina Ferreira da Silva Leal.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 23 de setembro às 9 horas na 
Capela Nossa Senhora do Alívio- Vinhal, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ROSA 
FERREIRA CRISTÓVÃO
Faleceu no dia 22 de setembro com 86 anos. 
Era natural de Rio Tinto – Gondomar e residen-
te na Av. Central de Astromil, n.º 454, Astromil, 

Paredes. Era viúva de José Joaquim Moreira 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

AFONSO TEIXEIRA
Faleceu no dia 11 de setembro com 73 anos. 
Era natural de Lodares-Lousada e residente 
em, Gondalães, Paredes. Era casado com Eva da 
Conceição Garcez de Almeida.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES /PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
MANUEL VIEIRA NETO
Faleceu no dia 22 de setembro com 59 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Av. dos Templário, n.º 127, Paços de Ferreira.

Era casado com Júlia Manuela Santos Bastos Neto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ARLINDA MARIA BARROS 
CARDOSO BARBOSA
Faleceu no dia 23 de setembro com 50 anos. 
Era natural de Cristelo-Paredes e residente 
na Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, n.º 

313, Cristelo, Paredes. Era viúva de Luís Manuel Leal Barbosa.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, segunda-feira, dia 1 de outubro às 20:30 horas 
na Igreja Paroquial de Cristelo, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MANUEL  
DE OLIVEIRA COSTA
Faleceu no dia 14 de setembro com 75 anos. 
Era natural de Madalena-Paredes e residen-
te na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 56, 

Madalena,	Paredes.	Era	casado	com	Maria	da	Purificação	de	
Almeida Moreira.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 22 de setembro às 18 horas na 
Igreja da Madalena, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
MADALENA / PAREDES
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O alargamento da A4 en-
tre Águas Santas e Ermesinde, 
iniciado em 2015 e interrom-
pido desde 2017 devido a 
uma impugnação judicial, irá 
recomeçar “esta semana” e 
levará mais dois anos até es-
tar concluído.

Em causa está a empreita-
da de alargamento do sublan-
ço, no sentido Porto-Amaran-
te, que implicou a construção 
de um novo túnel em Águas 
Santas, parada desde final de 
2017 devido "a uma impugna-

António Orlando  | texto

Retomado alargamento da A4  
em Águas Santas

DIVERSOS/NECROLOGIA

O 
projeto de educa-
ção ambiental em 
movimento do 

Oceanário de Lisboa –  O Vai-
vém Oceanário – estacionou 
no Parque José Guilherme, na 
cidade de Paredes.

“O Vaivém” tem como obje-
tivo envolver de forma ativa 
todos os que o visitam, para 
que se tornem agentes de mu-
dança e contribuam para a 
conservação do oceano e da 
biodiversidade marinha. Os 

oceanos são o maior ecossis-
tema do planeta, residência de 
mais de 238 mil espécies 
marinhas. 

Alunos, professores e pú-
blico em geral foram convida-
dos a compreender como o 
oceano nos influencia, o nosso 
impacto no oceano e qual é o 
nosso papel na sua conserva-
ção, através de atividades lúdi-
co-pedagógicas gratuitas.

A Escola do 1º Ciclo, de 
Duas Igrejas, foi um dos esta-
belecimentos que possibilitou 
o envolvimento ativo dos seus 

alunos numa visita ao interior 
deste Vaivém Oceanário. En-

tre outras aprendizagens, os 
pequenotes ficaram a saber 

que, sempre que possível, de-
vem evitar o uso de palha de 
plástico que tradicionalmente 
acompanha as embalagens 
individuais de sumo e leite. “As 
palhas, são feitas de plástico, 
um material que se não for de-
vidamente recolhido nos cen-
tros de reciclagem acabam por 
complicar a vida dos peixes 
nos rios e oceanos”, alertou a 
monitora. Assim sempre que 
há necessidade do uso de uma 
palha “peçam uma palha de 
papel que é material que é me-
nos ofensivo”, acrescentou a 

responsável perante a curiosi-
dade dos estudantes. 

Nesta viagem de ida e vol-
ta, todos aprendem que o 
oceano precisa de nós e como 
podem ajudar a combater uma 
das maiores ameaças que o 
oceano enfrenta: o plástico.

O Vaivém Oceanário viaja 
por Portugal desde 2005 e já 
visitou mais de 213 municípios 
de todos os distritos do país, 
incluindo regiões autónomas, 
levando a missão do Oceaná-
rio de Lisboa a mais de 255 mil 
participantes.

António Orlando | texto

AMBIENTE. Parque José Guilherme recebe Vaivém Oceanário. Viagem termina neste sábado, 29 de setembro.

Paredenses desafiados a embarcar na descoberta do oceano  

O “Ser Benfiquista” em Pa-
redes foi exultado, no dia 20 de 
setembro, no 19º Aniversário 
da Casa do Benfica. Os sócios 
do clube encarnado da região 
reuniram-se nesse dia, ao jan-
tar, para cantar os parabéns a 
“uma das melhores Casas do 
universo benfiquista”.

Quem o disse ao Progresso 
de Paredes foi José Augusto, 
Bicampeão Europeu e Águia 
de Ouro, convidado de honra 
da festa encarnada. 

“Eu estive na inauguração 
da Casa do Benfica há 19 anos, 
tinha eu 63 anos de idade, com 
o Dr. Vilarinho. A minha pre-
sença aqui hoje tem a ver com 
a nossa obrigação, como benfi-
quistas, de participar nestes 
eventos. O amor e a paixão que 
todos nós sentimos pelo nosso 
clube tem de ser correspondi-
da”, afirmou José Augusto. 

Antes de se dirigir ao repas-
to festivo, José Augusto foi re-
cebido nos Paços do Concelho 
pelo Presidente do Município, 
Alexandre Almeida. 

“Somos de um clube de 
amor, paixão e respeito por to-
dos”, justificou o antigo craque 
do Benfica. 

Emocionado com o mo-
mento, o presidente da Casa 
do Benfica de Paredes, Miguel 
Couto, escolheu a palavra 
“amigos”, para agradecer aos 
presentes a presença na festa 
de aniversário. “José Augusto, 
sócios, simpatizantes, ou sim-
plesmente pessoas dos mais 
variados quadrantes da socie-
dade, merecem estas minhas 
palavras. Meus Amigos muito 
Obrigado”, disse. 

Alguns dias depois, ainda 
com o travo do bolo de aniver-
sário na boca, Miguel Couto, 
subiu ao relvado do Estádio da 
Luz, momentos antes do Benfi-
ca- Desportivo das Aves para a 
Liga Portuguesa de Futebol. 

"Há momentos que nos 
marcam por serem tão genuí-

nos e tão intensos que ficare-
mos agarrados a essa memória 
por muitos anos que passem. A 
forma como fomos recebidos e 
tratados no Estádio da Luz foi 
impressionante pela dimen-
são que assumiu”, relata o Pre-
sidente da Casa do Benfica de 
Paredes. 

Satisfeito com “aqueles 
que estiveram em campo por 
honrarem a camisola, e atitude 
dos sócios e adeptos que “en-
grandeceram o Clube”, Miguel 
Couto sublinha que “manifes-
tações como estas transfor-
mam tudo, dão-nos a dimen-
são de quem verdadeiramente 
somos.  São momentos como 
este que me fazem sentir um 
tremendo orgulho por liderar 
esta Casa”, concluiu.

António Orlando  | texto

José Augusto voltou 19 anos depois 
à Casa do Benfica de Paredes

ção judicial". 
Segundo a Brisa a "cons-

trução do novo Túnel  de 
Águas Santas encontra-se em 
fase final de acabamentos e 
instalação de equipamentos", 

seguindo-se depois "inter-
venções que obedecerão a 
critérios de eficiência de reali-
zação e de minimização de 
impactes na circulação na A4". 

A primeira fase desta obra, 
relativa à construção de um 
novo túnel em Águas Santas e 
a passagem para quatro faixas 
de rodagem no sentido Ama-
rante-Porto num troço de 3,6 
quilómetros foi anunciada 
pela Brisa em outubro de 
2015, apontando-se para a 
sua conclusão em maio de 
2017. 

Na altura, Manuel Lamego, 
da comissão diretiva da Brisa 
indicou que naquele troço da 
A4 passam mais de 60 mil car-
ros, acrescentando que os 
dois túneis já existentes, que 
irão assegurar em exclusivo a 
circulação no sentido Porto-
-Amarante, também serão al-
vo de obras de reabilitação. 

FALECEU

BRUNO HEITOR 
DIAS ANTUNES
Faleceu no dia 17 de setembro com 37 anos. 
Era natural de Paranhos – Porto e residente na 
Trav. da Corujeira, Lordelo, Paredes. Era casado 

com Antonieta Cristina Ferreira dos Santos Antunes.

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
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua Bombeiros Voluntários, 102   

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122

LORDELO / PAREDES

A lenda José Augusto com Miguel Couto presidente da CBP
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Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

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

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

Apoiamos as comissões de Festas

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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