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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

O 
bairrismo é a  tradução do 
amor de cada ser humano, à 
sua terra. Não se compra, sen-

te-se. Nasce, normalmente, nos bancos da 
escola. Cresce na família e nas relações de 
amizade. Cozinha-se com os vizinhos e 
com a história da localidade em que se es-
tá inserido. Há gestos e ações que se to-
mam em defesa do seu meio que ficam 
gravados para sempre. Acontece com to-
dos nós. Uns mais outros nem tanto, mas 
fica como a certidão de nascimento carim-
bada na nossa memória. Dentro dos tribu-
tos a que nos propomos, sobre diferenças 
de atitudes que marcam pela positiva, 
pretendo salientar um Paredense que se 
tornou numa força muito viva em defesa 
do desporto que lhe estava na alma, mais 
profundamente o seu União Sport Clube 
de Paredes. Trata-se do Sr. João Vieira de 
Melo, normalmente conhecido pelo Sr. 
João do Campo. Nascido em Paredes, no 
ano de 1923, começou a trabalhar muito 
novo, mas a sua vontade era ser ferroviá-
rio e assim aconteceu. Só que o seu União 
arrastava-o para o Campo das Laranjeiras 
e tornou-se um apaixonado na colabora-

ção com as equipas técni-
cas. Aos poucos, de forma 
inteligente, foi vendo co-
mo se prestava assistên-
cia física aos jogadores e 
foi adquirindo alguns li-
vros sobre a matéria. Era 
um estudioso. Chegado a 
Roupeiro do Clube, pas-
sou depois a assistente do 
massagista na preparação 
dos atletas, antes dos jo-
gos e nos intervalos, e em 
p o u c o  t e m p o  p a s s o u  a 
preferido dos jogadores, 
tal a mestria aplicada como massagista. 
Rapidamente o Sr. “João Ferroviário”, pas-
sou a ser o Sr. “João do Campo” e massa-
gista do seu clube. A fama, proclamada 
pelos jogadores que preparava, foi explo-
siva e tornou-se muito conhecido, no fute-
bol, no ciclismo e no hóquei em patins. As 
ofertas de trabalho eram tantas que não 
podia continuar como roupeiro e saiu das 
instalações onde vivia com a família. Foi 
então ferroviário até se reformar e massa-
gista enquanto pode, passando pelo fute-

bol e hóquei em patins 
do União e a craque mas-
sagista em clubes de ci-
clismo de Paredes, Paços 
de Ferreira,  Orima de 
Cantanhede, Garcia Joa-
lheiro e no Tavira, che-
gando a massagista vete-
rano na volta a Portugal. 
Muito estimado e respei-
tado,  desempenhou a 
sua missão com muito 
brio e empenho, numa 
relação amistosa com os 
atletas que o admiravam 

e que ele cuidou em dez clubes, em Pare-
des, Lousada, Baião, Marco de Canaveses 
e Penafiel, sempre em condições prefe-
renciais, mesmo não possuindo curso pro-
fissional, que o guindaram ao trato do Sr. 
“João Massagista”, o Mestre no desporto. 
Pessoa simples, com o seu bairrismo nun-
ca esqueceu as suas raízes até à sua parti-
da, em 2016. Paredes, perdeu um apaixo-
nado pela leitura, pela arte e pela missão, 
mas também um amigo. Nós o recordamos 
e agradecemos.

João Vieira de Melo (João do Campo)

POR: GASTÃO MOREIRA

A 
nossa vida é uma permanente 
Procura.

Ou Busca, Ou Demanda, 
Ou Ir ao Encontro, Ou Achamento.

Sirvam todos estes sinónimos como 
exemplo do tudo que continuamos a inda-
gar, mesmo que o primeiro termo já 
servisse.

É  q u e  b u s c a m o s  s e m p r e  e 
novamente.

Quando encontramos algo, não deixa-
mos de Buscar, simplesmente procura-
mos achar outra coisa.

O quê?
O que nos faz falta.
Falta-nos sempre algo.

Às vezes falta mais, às vezes falta-
-nos menos, às vezes faz-nos mais falta.

Às vezes é imprescindível. Às vezes, 
é supérfluo.

E nós sabemos isso.
E esse é o critério que nos faz ser 

mais veementes na nossa procura, ou, 
pelo contrário, nos faz ser mais fleumá-
ticos e saber esperar com paciência até 
encontrar o que satisfaz completamen-
te a falta que procuramos suprir.

Não é fácil. Esperar.
C o m o  t a m b é m  n ã o  é  f á c i l 

encontrar.
Nem é fácil discernir os falsos positi-

vos: Aquilo que parece ser o que procu-
ramos, mas não é.

E os falsos negativos são um drama: 
Aquilo que desperdiçamos porque pen-
samos não ser o que procurávamos, 
sendo que estávamos enganados e a 
perda se torna irremediável. 

O problema complica-se quando aqui-
lo que procuramos são pessoas.

Porque o alvo que procuramos é, ele 
próprio, um descobridor, que também an-
da à procura.

Seremos nós aquilo que o nosso objeto 
de busca, procura?

Muito provavelmente, não. Pouco 
provavelmente, sim.

Mas só conseguimos comprovar o 
pouco provável, se conhecermos melhor 
e se tivermos essa possibilidade.

Nos dias que corre não é fácil.
Talvez porque seja demasiado fácil.
Tantas e tantos cujo critério de procu-

ra é ínfimo e residual: Bastam-se com uma 
posição horizontal, de preferência com 
base almofadada.

Mas nem sempre; nalguns, a ânsia de 
esconder que nada têm do que neles se 
procura, é tanta, que até o conforto é 
dispensável.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

A BUSCA E O SENTIDO DA VIDA

HILÁRIA MACHADO

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

A 
tradição manda que, em 
tempo de São Martinho, 
se façam magustos, em 

que a castanha é rainha. 
A castanha é um fruto parti-

cularmente rico em hidratos de 
carbono complexos, e que pos-
sui um elevado teor em amido e 
fibra (ajuda a regular o intestino 
e promove uma sensação de sa-
ciedade), e apresenta um baixo 
teor de gordura. Em compara-
ção com outros frutos, a casta-
nha é menos calórica que os res-
tantes frutos gordos (noz, avelã, 
amêndoa ou amendoim), já que 
o seu teor em gordura é signifi-
cativamente inferior. 

Com todos estes atributos, é 
importante que a castanha inte-
gre com alguma frequência as 
refeições numa alimentação va-
riada e equilibrada, pois trata-
-se de um alimento versátil e 
que pode ser utilizado como 
substituto da massa, arroz ou 
batata, em particular nesta al-
tura do ano.

No momento da compra das 
castanhas é importante ter es-
pecial atenção ao estado da pe-
le, devendo esta apresentar-se 
brilhante e intacta (sem cortes 
ou fissuras). Em casa, devem ser 
armazenadas num local fresco e 
seco.

Castanha,  
a Rainha do 
São Martinho
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Diabetes em Movimento
SAÚDE. Paredes no lote das cidades que pôs a “Diabetes em Movimento”. As outras 
são Almada, Lagos, Lisboa, Maia, Portel, Portimão, Rio Maior, Seixal, Viana do 
Castelo, Vila Real e Vila Real de Santo António.

O 
programa “Diabe-
tes em Movimen-
to” lançado no dia 

12 de outubro, ganhou nova 
força promocional com a evo-
cação do Dia Mundial da Dia-
betes no passado dia 14 de 
novembro. 

O “Diabetes em Movimen-
to” está inserido no Programa 
Nacional para a Promoção da 
Atividade Física da Direção-
-Geral da Saúde destinado a 
pessoas com diabetes tipo 2. 

A ocasião, por cá, foi apro-
veitada para um reforço do 
apelo a uma maior participa-
ção no programa envolvendo o 
Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) e os demais ato-
res deste processo.

 “Estamos conscientes da 
nossa responsabilidade na 
adoção de estilos de vida sau-
dável, e por isso o município 
implementou um programa de 
atividade física, ́ Diabetes em 
Movimento` dirigido à popula-
ção que sofre da doença que 
conta com vários parceiros e 
que se tem revestido de impor-
tância acrescida para prevenir 
e minimizar os problemas re-
sultantes desta patologia”, fez 

notar Alexandre Almeida, pre-
sidente de Câmara de Paredes, 
durante uma sessão publica de 
apresentação do programa 
Diabetes em Movimento.

As sessões deste programa 
a nível nacional são gratuitas 
para os participantes e decor-
rem três vezes por semana, 
com uma duração de 90 minu-
tos, entre os meses de outubro 
e junho. Trata-se de uma inter-
venção multi-institucional, 
multidisciplinar, e multicom-
ponente: a sua implementação 
envolve centros de saúde, hos-
pitais, municípios, juntas de 
freguesia, instituições do ensi-
no superior  e associações lo-
cais; as atividades são monito-
rizadas por fisiologistas do 
exercício e por enfermeiros; e 
as sessões envolvem vários ti-

pos de exercício físico (aeróbio, 
de agilidade e equilíbrio e de 
flexibilidade) mas também ati-
vidades de educação para a 
saúde e para a cidadania.

A dose semanal de exercí-
cio físico deste programa “foi 
testada” como ferramenta te-
rapêutica para o tratamento da 
diabetes tipo 2, redução do ris-
co cardiovascular e aumento 
da funcionalidade. “A preven-
ção de eventos adversos asso-
ciados ao exercício físico, atra-
vés da monitorização da glice-
mia capilar, da pressão arterial 
e da intensidade do esforço, 
garante a segurança dos parti-
cipantes”, explica Pedro Teixei-
ra, Médico de Saúde Pública na 
Administração Regional de 
Saúde do Norte.

“O facto de o programa ser 

desenvolvido com recurso a 
materiais de baixo custo (as 
garrafas de água de 0,5L cheias 
com areia são a imagem de 
marca deste programa) e es-
tratégias de exercício de eleva-
da aplicabilidade permite a fá-
cil replicação destas atividades 
em outros contextos e em ou-
tras populações com outros 
fatores de risco”, acrescenta o 
responsável.

Na sessão pública de Pare-
des foi também destacado o 
programa “Mais Vida Ativa” 
que se destina a utentes com 
mais de 50 anos que já conta 
com um total de 600 pratican-
tes, sendo que destes 350 são 
utentes das instituições parti-
culares de solidariedade social 
do concelho e 250 foram enca-
minhados pelas juntas de fre-
guesia. Os restantes estão no 
programa por iniciativa pró-
pria. “Pretendemos que a po-
pulação residente no concelho 
de Paredes tenha baixos níveis 
de sedentarismo, seja fisica-
mente ativa, usufruindo do 
maior número possível de anos 
de vida saudáveis e livres de 
doença. Isso só se consegue 
com hábitos saudáveis, a práti-
ca de exercício físico e uma me-
lhor alimentação”, concluiu o 
autarca.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Revoltados com  
a Segurança Social 

Os familiares dos doentes 
da Casa do Gaiato de Beire, 
concentraram-se no sábado 
dia 17 de novembro junto à 
instituição em protesto con-
tra a forma "bruta" e "sem avi-
so" como os utentes foram le-
vados pela Segurança Social 
após esta ter decretado o en-
cerramento do espaço, no dia 
7 de novembro. 

"Foram levados sem roupa 
nem medicamentos e nin-
guém quis saber da condição 
psíquica dos doentes. Ficá-
mos sem saber para onde os 
levaram. Isto não se faz", afir-
mou Francisco Pinto, cuja ir-
mã foi levada para um lar de 
idosos, em Aveiro, a cerca de 
100 quilómetros. 

A Segurança Social justifi-
cou o encerramento da Casa 
do Gaiato de Beire com “defi-
cientes condições das instala-
ções e de segurança e insufi-
c i ê n c i a  d e  r e c u r s o s 
humanos”.

A ação de fiscalização que 
culminou com a retirada dos 
utentes aconteceu na se-
quência de denúncias que fo-
ram canalizadas para o Minis-
tério Público.

“Após avaliação das condi-
ções de funcionamento e face 
às graves irregularidades ve-
rificadas – deficientes condi-
ções das instalações e de se-
gurança e insuficiência de re-
c u r s o s  h u m a n o s ,  q u e 
colocava em perigo iminente 
a integridade de utentes, por-
tadores de deficiências físicas 
e/ou mentais, entre outras – 
concluiu-se pela necessidade 

de proceder ao encerramen-
to urgente da resposta social”, 
pode ler-se em comunicado 
emitido pela Segurança 
Social. 

Os familiares dizem que 
“aqui nunca lhes faltou nada”. 

Os argumentos da Segu-
rança Social não colhem na 
Casa do Gaiato em Beire. A 
Segurança Social é mesmo 
acusada da prática de um ato 
"quase selvagem" na forma 
como retirou os utentes da 
instituição, todos doentes, 
quando procedia ao seu 
encerramento.

“Não há justificação ne-
nhuma para esta atitude e não 
concordamos com ela” subli-
nhou Júlio Pereira, o padre 
responsável pela instituição, 
destacando que antes deste 
processo “não havia nada, es-
tava uma vida normal na Casa 
do Calvário”, justificou Júlio 
Pereira.

Questionado sobre a con-
clusão da Segurança Social 
que aponta para a falta de 
condições das instalações em 
Beire, Júlio Pereira respon-
deu: “não tem qualquer fun-
damento essa afirmação. A 
nossa Casa do Calvário tem 
todas as condições para fun-
cionar, como já funciona há 60 
anos”.

O responsável explicou, 
contudo, que a Casa do Gaia-
to tem “um modelo de funcio-
namento que não é o da segu-
rança social. Querem-nos en-
caixar à força no modelo da 
segurança social. Nós não en-
caixamos num modelo que 
não é o nosso, que tem todas 
as virtudes para realizar a sua 
missão”, conclui Júlio Pereira.

Ministro inaugura este domingo  
obras do quartel de Baltar

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios Baltar (AHBVB) inau-
gura no próximo domingo, 
25 de novembro, as obras de 
ampliação e remodelação 
do Quartel dos Bombeiros.

A empreitada foi finan-
ciada a 85% pelo Programa 
Operacional da Sustentabi-

lidade e Eficiência no uso de 
recursos e implicou um in-
v e s t i m e n t o  g l o b a l  d e 
647.737,52 acrescidos de 
IVA. As obras tiveram como 
objeto a adaptação do quar-
tel às alterações climáticas e 
a prevenção e gestão de 
riscos.

Pese embora as instala-
ções dos Bombeiros Volun-
tários de Baltar serem hoje 
uma grande plataforma 

operacional de grande rele-
vância estratégica distrital e 
até regional no 

Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Flo-
restais (DCIF), “a verdade é 
que a infraestrutura relativa 
ao quartel não sofreu alte-
rações relevantes no que diz 
respeito a áreas básicas fun-
cionais, desde a sua cons-
trução”, argumenta fonte 
dos bombeiros. O projeto 

António Orlando  | texto

agora concluído visa, essen-
cialmente, “suprir carências 
em matéria de áreas funcio-
nais básicas, seja por total 
inexistência, seja por inade-
quação dimensional e/ou 
funcional”, acrescenta a 
fonte.

A cerimónia de inaugura-
ção marcada para as 10h30 
será presidida pelo Ministro 
da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita. Na ocasião, 
serão ainda evocados os 90 
anos da AHBVB fundada a 10 
de fevereiro de 1928 e dada 
posse aos novos elementos 
do Comando.

Familiares reúniram-se na Obra de Beire

Médico, Almiro Óscar Mateus 
e enfermeira Iolanda e o presidente, Alexandre Almeida
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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



6 Sexta-feira 23 de Novembro de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

“Árvore de Natal habitável” 
começa a ganhar forma
CRIATIVIDADE. Estão feitos os primeiros esquiços da Árvore que vai iluminar 
Paredes no Natal. Os designers são alunos do mestrado de Design da ESAD. Projeto 
está integrado na II edição do programa natalício Espalhar Magia.

J
á  d e c o r r e u  o 
workshop do proces-
so criativo da Árvore 

de Natal habitável. Foi na se-
gunda semana de novembro 
na Escola Superior de Artes e 
Design (ESAD), e já deu algu-
mas pistas para a autocons-
trução em contexto de expo-
sição e “residência artística” 
que será desenvolvida de 11 a 
14 de dezembro, na Casa da 
Cultura de Paredes.

Durante a fase de constru-
ção, os alunos ficarão aloja-
dos nas residências criativas 
localizadas no Largo da Feira. 
O professor da ESAD, João 
Gomes vai monitorizar a fase 
de construção.

O projeto de autoconstru-
ção em madeira, com o tema 
“Christmas Treehouse” visa 
“promover o pensamento e 

processo de design junto da 
indústria e comunidade local, 
projetada e construída pelos 
estudantes do Mestrado em 
Design de Interiores”, refere 
Maria Milano, coordenadora 
do projeto da ESAD.

Na iniciativa participam 
alunos de várias nacionalida-
des (Portugal, Brasil, Síria e 
Itália) em formato design 
sprint, que prevê a constru-
ção de uma peça em madeira, 
que poderá materializar-se 

numa árvore habitável. A pe-
ça final ficará em exposição, 
em dezembro, na Casa da 
Cultura.

A inauguração da peça fi-
nal está agendada para 15 de 
dezembro, pelas 18 horas.

António Orlando  | texto
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Associação 
Patudos  
de Paredes 
vai para  
a escola
CERIMÓNIA. Câmara de Paredes assi-
nou protocolo de cedência de instalações 
da “primária” de Vila Cova de Carros. 
Acordo vai dotar os Patudos de melhores 
condições para promover a adoção res-
ponsável de animais domésticos.

A 
Escola Básica do 1.º 
Ciclo, de Vila Cova 
de Carros vai aco-

lher a sede da Associação Patu-
dos de Paredes. Aquela que é, 
provavelmente, “a escola mais 
bonita do concelho”, nas pala-
vras do presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, 
é por protocolo cedida à Asso-
ciação que tem como objeto so-
cial a proteção e defesa dos di-
reitos e bem-estar dos animais 
para que possa desenvolver a 
sua atividade. 

O assunto é tanto mais pre-
mente nos dias que correm 
atendendo a que nos últimos 
tempos tem havido um aumen-
to de animais abandonados um 

pouco por todo o país. Paredes 
não é exceção. A “culpa”, aparen-
te, é da nova legislação animal 
que criminaliza os maus tratos a 
animais. Os donos, para não cor-
rerem o risco de prevaricarem 
face à lei estabelecida, devol-
vem os animais aos canis. Há 
também com frequência quem 
continue a abandonar os ani-
mais na via pública a coberto do 
anonimato. A veterinária muni-
cipal de Paredes confirma o au-
mento do abandono animal, 
“sobretudo de felinos” (gatos). 

“Tendo em conta que não 
possuímos instalações que nos 
permitam dar resposta cabal às 
muitas solicitações, esta escola 
reúne as condições que vão de 
encontro às nossas atuais ne-
cessidades”, explicou Nuno 
Abreu, Presidente da Associa-
ção Patudos de Paredes na ce-
rimónia protocolar que no dia 

15 de novembro decorreu no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.

De acordo com o protocolo 
agora celebrado, a Associação 
Patudos de Paredes será res-
ponsável por todas as despe-
sas decorrentes do uso do 
espaço.

Não poderá utilizar o inte-
rior do edifício para a guarda/
alojamento dos animais aco-
lhidos. Deverá contribuir para 
a promoção da adoção dos ani-
mais incluídos no quadro de 
adoção do Serviço de Saúde 
Pública Veterinária do Municí-
pio, apoiar e participar em ini-
ciativas deste âmbito.

No âmbito das suas atribui-
ções no domínio da defesa da 
saúde pública e do meio am-
biente, compete à autarquia 
proceder à recolha e captura 
de animais errantes (vadios).

António Orlando  | texto

Último apelo para 
adoção publicado 
pelos Patudos de 
Paredes 

Uma cadela sem dono 
teve 11 filhos, 2 dos 
quais já morreram. 
A mãe deles desapare-
ceu desde sexta, os fi-
lhotes já devem ter 1 
mês. Aparentemente 
serão de porte médio/ 
pequeno.
Encontram-se para ado-
ção responsável 

Contacto: 915460055

PUB

Nuno Abreu, presidente dos Patudos de Paredes
 recebeu as chaves da Escola de Vila Cova das mãos do presidente da Câmara
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Ex-Vice-Presidente de Paços de Ferreira 
é candidato ao Montepio 

PUB

JOSÉ COSTA SOARES É CANDIDATO PELA LISTA B À ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA 

A
ssociação Mutualis-
ta do Montepio Ge-
ral vai a votos no 

próximo dia 7 de dezembro. As 
eleições ocorrem num momen-
to conturbado da Caixa Econó-
mica Montepio Geral, o banco 
que poderá transformar-se 
num novo BES. 

Os associados têm que es-
colher a nova direção para o 
próximo triénio mutualista 
(2019-2021) entre as três listas 
candidatas. A Lista A, de conti-
nuidade, liderada por Tomás 
Correia no poder há três man-

datos consecutivos, cujo líder 
tem sido acusado de ser o rosto 
do momento periclitante do 
Montepio (banco), a Lista B, en-
cabeçada por Fernando Ribeiro 

Mendes, ex-Secretário de Esta-
do de Segurança Social do Go-
verno de António Guterres e a 
Lista C, de António Godinho, 
um licenciado em Gestão de 

António Orlando  | texto
Empresas que iniciou a sua vida 
profissional na Caixa Económi-
ca Montepio Geral. 

Numa análise mais atenta à 
constituição das listas chega-se 
à conclusão de que o Vale do 
Sousa tem um candidato envol-
vido nesta luta eleitoral, no ca-
so, José Costa Soares, pela Lista 
B. Trata-se do ex-Vice-Presi-
dente de Paços de Ferreira nos 
mandatos de Arménio Pereira 
(PSD).

Licenciado em Engenharia 
Civil, José Costa Soares é con-
sultor, assessor de administra-
ção e ex-Administrador das Es-
tradas de Portugal, entre outros. 
O elo de ligação de José Costa 
Soares ao Vale do Sousa, zona 
geográfica que tem uma forte 
legião de associados na Associa-
ção Mutualista do Montepio, é 
razão para o Progresso de Pare-
des (PP) perguntar a José Costa 
Soares quais são a motivações 
que o levaram a envolver-se 
nesta disputa eleitoral?

José Costa Soares (JCS) – 
As motivações são claras: ver a 
nossa Associação Mutualista a 
ser maltratada; estamos a falar 
de uma associação centenária 
que começou a negociar em 
produtos de risco pouco condu-
centes com o seu espírito mu-
tualista. Não é por acaso, é pu-
blico, que o Montepio enquanto 
banco quase que foi à falência. 
Continua com alguns proble-
mas de capital quando há 15/20 
anos a grande solidez da banca 
nacional eram a Caixa Geral de 
Depósitos e o Montepio. Isto é 
resultado de uma gestão desa-
justada às finalidades do Mon-
tepio. Fui desafiado a integrar 
uma lista alternativa e aceitei. 

PP - A vossa lista, caso seja 
eleita, tem potencial para evi-
tar um novo BES?

É isso que queremos evitar. 
Temos gente capaz embora a 
administração da Associação 
Mutualista não é a administra-
ção do banco. Por imposição do 

Banco de Portugal houve essa 
separação por causa de algu-
mas decisões menos prudentes 
levadas a cabo pela gestão de 
Tomás Correia [Lista A]. Obvia-
mente que com prudência te-
mos condições para reconduzir 
a Associação ao seu trabalho de 
base mutualista tendo em con-
ta os sócios e o respeito pelos 
funcionários.

PP – Em face do que diz co-
mo é que vê a candidatura de 
Tomás Correia ao quarto man-
dato consecutivo?

De forma estranha atenden-
do àquilo que é publico: desde 
ter sido constituído arguido em 
vários processos judiciais, no-
meadamente alguns extraídos 
do processo Marquês, investi-
gações do MP e do Banco de 
Portugal; as notícias que têm 
saído de empréstimos pouco 
ortodoxos…é muito estranho. 

PP – O Montepio é uma 
b o m b a  r e l ó g i o  n o  s e t o r 
bancário?

Não iria tão longe. É publico 
que tem algumas insuficiências 
de capital, a negociação com a 
Santa Casa e eventualmente 
com outras Misericórdias é um 
sinal claro das dificuldades mas 
também não creio que o proble-
m a  s e  c o l o q u e  c o m  e s s e 
dramatismo. 

PP – O plano da vossa lista 
– Lista B – para a recuperação 
do Montepio é sustentado em 
quê? 

Prudência. Aplicações pru-
denciais com bom senso unin-
do os sócios em torno deste 
projeto e com confiança. O 
slogan é União e Confiança. 
Temos que separar as coisas – 
Associação/Caixa Económica. 
Dar atenção à componente 
mutualista proporcionando 
aos sócios produtos de prote-
ção social, complementares 
da reforma. Por exemplo, a As-
sociação Mutualista por ini-
ciativa do líder da nossa lista B 

[Fernando Ribeiro Mendes] 
lançou um cartão de Saúde 
que permite o acesso a presta-
dores de saúde a preços nego-
ciados. A nossa preocupação é 
com os associados. Descansá-
-los e proporcionar produtos 
para que vejam a utilidade de 
serem sócios.

Montepio Geral  

Associação Mutualista 
é uma associação de ba-
se mutualista (associati-
vismo solidário, basea-
do na reciprocidade. Os 
seus membros coope-
ram entre si, mutuali-
zando riscos sociais re-
levantes). Com cerca de 
630 mil associados, é a 
maior associação deste 
tipo em Portugal. É fun-
dador e o maior acionis-
ta da Caixa Económica 
Montepio Geral, a insti-
tuição bancária.

Tomás Correia  

Candidato a um quarto 
mandato à liderança da 
Associação Mutualista 
Montepio Geral, Tomás 
Correia acredita que os 
processos que decor-
rem no Banco de Portu-
gal e na Justiça não vão 
ser entrave a um novo 
mandato. Para este ano, 
em recente entrevista 
conjunta ao Dinheiro 
Vivo e à TSF, mostrou-
-se otimista quanto aos 
resultados da Mutualis-
t a ,  q u e  d eve rã o  s e r 
“marginalmente positi-
vos”, depois dos lucros 
de 831 milhões de euros 
r e g i s t a d o s  n o  a n o 
passado.

Depois do Inatel, José Costa Soares quer nova
experiência nas Mutualidades
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Revisão do PDM  
em consulta pública 
até 10 de dezembro
TERRITÓRIO. Executivo promete sessões de esclarecimento 
em todas as freguesias do concelho de Paredes. 

I
niciou-se na passada 
terça-feira, 20 de no-
vembro e prolonga-se 

até 10 de dezembro o período 
de participação pública da se-
gunda Revisão do Plano Dire-
tor Municipal de Paredes (2ª 
RPDMP). 

O período de participação 
pública assume particular re-
levância, na medida em que 
permite que todos os interes-
sados possam apresentar as 
suas sugestões e pedidos de 
esclarecimento, possibilitan-
do que seja, em tempo útil, 
objeto de análise e pondera-
ção, designadamente pelas 
tutelas externas à Câmara 
municipal.

“Para permitir a participa-
ção de todos os munícipes, 
serão realizadas sessões de 
esclarecimento em todas as 
freguesias do concelho de Pa-
redes, incluindo freguesias 
agregadas, com a presença 
dos técnicos da autarquia”, ga-
rante fonte municipal.

Nestas sessões, segundo a 
fonte, para além de uma breve 
apresentação do processo de 
revisão, “será possível a sub-
missão de participações, com 
a colaboração dos técnicos 
presentes”.

Refira-se que o Executivo 
Municipal da Câmara de Pare-
des aprovou em 30 de outu-
bro de 2018 o início do proce-
dimento para a revisão do 
PDM e fixado o prazo de 21 
meses para  a  respetiva 
elaboração.

Todos os interessados em 
participar ativamente no 
processo de participação da 
2ª RPDMP, podem aceder à 
consulta dos documentos 

base e à apresentação de su-
gestões na divisão de pla-
neamento da Câmara muni-
cipal, das 9h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 16h30, nos 
serviços online, no SIGAPa-
redes ou para o email: pla-
neamento@cm-paredes.pt.

PRIMEIRA REVISÃO

FOI APROVADA 

HÁ UM MÊS

Esta é a segunda revisão do 
PDM e segue-se a alterações 
pontuais que foram recente-
mente, a 15 de outubro, apro-

vadas pelos órgãos munici-
pais numa primeira revisão do 
Plano Diretor. 

No dizer do presidente de 
Câmara, Alexandre Almeida, a 
segunda revisão do PDM, 
“tem como objetivo preparar 
o território para uma nova fa-
se de desenvolvimento”, disse 
o autarca em reunião do 
Executivo. 

A primeira revisão teve a 
ver, nomeadamente, com a al-
teração da área que com-
preende o complexo das La-
ranjeiras Área Residencial de 
Alta Densidade- Nivel 3, para 
zona de equipamentos. Na 
ocasião, a revisão serviu tam-
bém para legalizar edificações 
e indústrias que à luz do PDM 
então em vigor estavam 
ilegais. 

Nesse período de discus-
são pública, foram deferidas 
seis pretensões, duas outras 
pretensões foram parcial-
mente deferidas e indeferidas 
oitenta pretensões. O relató-
rio indica também que uma 
pretensão foi arquivada por 
não ser possível aferir o âmbi-
to da pretensão requerida.

A primeira revisão acaba-
ria por ser aprovada por una-
nimidade pelos representan-
tes dos partidos com assento 
na Câmara e na Assembleia 
Municipal.

António Orlando  | texto

“Má herança” continua 
a atrasar pagamento  
a fornecedores da Câmara

António Orlando  | texto

O prazo médio de 
pagamentos na câma-
ra de Paredes é de 234 
dias, segundo a Dire-
ção Geral das Autar-
quias Locais (DGAL). 

De 31 de dezembro 
de 2017 para 30 de se-
tembro deste ano o 
prazo aumentou 134 
dias. 

O Presidente de 
Câmara, Alexandre Al-

meida, tem dito repeti-
damente que “devido 
aos pagamentos a for-
necedores que foram 
assumidos pelo ante-
rior executivo” de Cel-
so Ferreira e progra-
mados para 2018 “os 
prazos de pagamento 
v ã o  a u m e n t a r 
inevitavelmente”. 

“Lançaram 14,9 mi-
l h õ e s  d e  e u r o s  d e 
obras quando sabiam 
que tinham cerca de 
um milhão de euros de 

orçamento para fazer 
face a essas obras, e a 
nossa sorte é que des-
ses 14,9 só foram exe-
cutados 9 milhões. Es-
te agravamento do 
prazo médio de paga-
mentos era uma inevi-
tabilidade” dizia Al-
meida na reunião de 
Câmara de abril últi-
mo.  Na região, pior 
que Paredes, só Pena-
fiel com 259 dias e Pa-
ços de Ferreira com 
240 dias.

PDM - Plano 
Diretor

 Municipal de Paredes 
Instrumento que esta-
belece a estratégia de 
desenvolvimento terri-
torial municipal, a políti-
ca municipal de solos, de 
ordenamento do terri-
tório e de urbanismo, o 
modelo territorial mu-
nicipal, as opções de lo-
calização e de gestão de 
equipamentos de utili-
zação coletiva e as rela-
ções de interdependên-
cia com os municípios 
vizinhos, integrando e 
articulando as orienta-
ções estabelecidas pe-
los programas de âmbi-
to nacional, regional e 
intermunicipal.
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Alunos aprendem técnicas 
de controlo de espécies invasoras
AMBIENTE. Jovens da Sobreira e Recarei realizaram descasque de acácias e monitorizaram espécies invasoras. Iniciativa decorreu 
no âmbito do projeto aprovado pelo Fundo Ambiental. Sábado há nova sessão em Aguiar de Sousa.

D
uas turmas do 4º 
ano das Escolas 
da Sobreira e Re-

carei participaram no dia 13 
de novembro, no Parque Na-
tural da Senhora do Salto, 
em Aguiar de Sousa, numa 
ação de sensibilização am-
biental da comunidade es-
colar. A iniciativa foca-se no 
c o n t r o l o  d a s  e s p é c i e s 
invasoras. 

O projeto pretende igual-
mente o aumento da litera-
cia científica e capacitação 
de proprietários e gestores 
florestais, técnicos, estu-
dantes e cidadãos, dotando 

os intervenientes de ferra-
mentas, ao nível do conheci-
mento e competências prá-

ticas, que lhes permitam de-
s e m p e n h a r  c o m 
regularidade um papel mais 

interventivo na monitoriza-
ção e controlo de espécies 
invasoras.

O parque da Senhora do 
Salto, recebe uma nova ses-
são no próximo sábado, dia 
24 de novembro, durante a 
manhã. O convite é dirigido 
à participação, designada-
mente, da população em ge-
ral, proprietários, associa-
ções e cidadãos voluntários 
da região.

As iniciativas estão inte-
gradas na candidatura da 
Associação de Municípios 
Parque das Serras do Porto 
que foi aprovada ao Fundo 
Ambiental  2018 -  Aviso 
"Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade - Apoio a 
projetos no âmbito da con-
servação da natureza".

Neste sentido, a autar-

quia de Paredes promoveu a 
dinamização de uma ação de 
controlo de invasoras no 
terreno, nomeadamente 
descasque de acácias, envol-
vendo um grupo escolar da 
Sobreira e Recarei.

Um dos objetivos especí-
ficos do projeto é contribuir 
para sensibilizar a popula-
ção para o problema das es-
pécies invasoras como as 
mimosas, acácias, entre ou-
tras espécies. “Com esta 
ação procuramos alertar a 
comunidade escolar mais 
jovem para as boas práticas 
na área do ambiente”, expli-
cou Francisco Leal, o vice- 
Presidente da Câmara de 
Paredes.

António Orlando  | texto

4ª Edição de Quartel Electrão arranca este mês

A Associação Portuguesa 
de Gestão de Resíduos (Am-
b3E), gestora da Rede Elec-
trão, lançou a quarta edição 
da iniciativa Quartel Elec-
trão que transforma as Cor-
porações de Bombeiros Vo-
luntários aderentes em lo-
c a i s  d e  r e c o l h a  d e 
equipamentos elétricos e de 
pilhas e acumuladores usa-
dos, premiando as corpora-
ç õ e s  q u e  r e c o l h e r e m  a 
maior quantidade destes 

resíduos em peso. As inscri-
ções para os quarteis parti-
ciparem na ação terminam 
no dia 29 de novembro.

Na 3ª edição os Bombei-
ros de Amarante ganharam 
uma ambulância de trans-
porte de doentes e os Volun-

tários do Marco de Canave-
ses 1500 euros em equipa-
m e n t o  d e  p r o t e c ç ã o 
individual pela recolha de 3 
053 kg de lâmpadas.  Em 
2016 os Bombeiros de Lor-
delo ganharam mil euros em 
equipamento de proteção 
individual e 50 euros por ca-
da uma das 39 toneladas de 
p i l h a s  e  l â m p a d a s 
recolhidas.

A 4ª edição do Quartel 
Eletrão, que decorre entre 
os dias 1 de dezembro de 
2 0 1 8  e  3 0  d e  m a r ç o  d e 
2019, conta este ano com o 

apresentador e locutor Pe-
dro Fernandes como embai-
xador e pretende sensibili-
zar a população para a ne-
c e s s i d a d e  d e  r e c i c l a r 
correctamente os equipa-
mentos elétricos e de pilhas 
e acumuladores usados, 
realçando também o papel 
das Corporações de Bom-
beiros Voluntários como 
agente de apoio às comuni-
dades locais.

A Rede Electrão irá pre-
miar a corporação que reco-
lher a maior quantidade de 
resíduos em peso e em ter-

mos absolutos com uma Am-
bulância de transporte de 
doentes, assim como aquela 
que fizer a segunda maior 
recolha, com 2.500 euros 
convertíveis em equipamen-
to de proteção florestal para 
e q u i p a r  u m  ve í c u l o .  O s 
quartéis que recolherem o 
maior peso de pilhas e acu-
muladores, assim como de 
lâmpadas usadas,  serão 
também premiados com 
2.500 euros cada um, con-
vertíveis em equipamentos 
de proteção florestal para 
um veículo.

António Orlando  | texto

Francisco Leal, vice-presidente da Câmara de Paredes
agradeceu empenho dos jovens 
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Paredes recebe encontro  
internacional de Nyckelharpa
INICIATIVA. Promoção de instrumento musical sueco de corda friccionada conta com 
Masterclass, conferência e exposição. Marco Ambrosini, Luthier Alex Pilz e Eva-Maria 
Rusche são os músicos convidados.

A 
Câmara Municipal 
de Paredes,  em 
parceria com a pla-

taforma Nyckelharpa Portu-
gal, com o Conservatório de 
Música de Paredes e a Rota 
do Românico, promovem du-
rante todo o fim-de-semana, 
a começar já nesta sexta-fei-
ra, o primeiro encontro inter-
nacional em Portugal dedica-
do ao instrumento musical 
Nyckelharpa.

A Casa da Cultura e o 
Conservatório de Música de 
Paredes são os principais 
palcos onde irão decorrer as 
várias atividades do encon-

tro. Está igualmente previs-
to um concerto no Mosteiro 
de Cête. 

A Nyckelharpa é um ins-
trumento musical sueco de 

corda friccionada, equipado 
com teclas e cordas de res-
sonância, que lhe conferem 
u m a  s o n o r i d a d e 
característica.

António Orlando  | texto

Percursor 

Aires Montenegro, pro-

fessor residente na ci-

dade de Gandra, é um 

dos seis tocadores (en-

t r e  e x e c u t a n t e s  e 

aprendizes) de Nycke-

lharpa em Portugal.

Frequentou cursos de 

música tradicional sue-

ca, tradicional do centro 

da Europa, música me-

dieval e renascentista 

da Península Ibérica. 

Desde aí a nyckelharpa 

t e m  s i d o  a  s u a 

companheira.

No programa consta, no-
meadamente, a realização 
d e  u m  M a s t e r c l a s s  c o m 
M a r c o  A m b r o s i n i ,  u m 
Workshop para Iniciantes 
com Sérgio Calisto, uma 
conferência com Luthier 
Alex Pilz e uma exposição de 
instrumentos.

Estão igualmente previs-
tas visitas à Capela da Quin-
tã, em Baltar e ao Mosteiro 
de Cête. Neste último espa-
ço decorrerá um concerto, 
com entrada livre, com a 
participação do Conserva-
tório de Música de Paredes e 
dos artistas Marco Ambrosi-
ni e Eva-Maria Rusche.

Refira-se que Marco Am-
brosini é músico é um com-
positor italiano. Estreou co-
mo solista de nyckelharpa 
no teatro "Alla Scala" em 
Milão, em concertos para a 
R oy a l  S w e d i s h  C o n c e r t 
Agency, na Alte Oper Frank-
furt, na Philharmonie em 
Colónia, Berlim, Moscovo, 
no Carnegie Hall de Nova 
York e também tocou com 
diferentes conjuntos de mú-
s i c a  a n t i g a ,  b a r r o c a  e 
contemporânea.

Desde o período barroco 
até aos dias de hoje, a nycke-
lharpa tem sido tocada na 
região sueca da Uplândia 
como instrumento de tradi-
ção folclórica.

Graças aos contributos de 
August Bohlin e Eric Sahls-
tröm, entre outros músicos 
entusiastas na Europa conti-
nental que descobriram o ins-
trumento nos anos 80, a ny-
ckelharpa tem conhecido um 
renascimento a nível mundial, 
sendo utilizada em vários es-
tilos musicais.

NYCKELHARPA 

O seu nome, de origem 
sueca, significa "cordofone 
de teclas".

Há registro, desde a Idade 
Média Tardia, de exemplos 
iconográficos e descrições 
deste instrumento no eixo 
norte-sul constituído pela 
Suécia, Alemanha e Itália. 
Desde o período barroco até 
aos dias de hoje a nyckelharpa 
tem sido tocada na região 
sueca da Uplândia como ins-
t r u m e n t o  d e  t r a d i ç ã o 
folclórica.

Marco Ambrosini realiza Masterclas
na Casa da Cultura e atua no Mosteiro de Cête
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Progresso de Paredes (PP) -  
Quem é o Nuno Aroso?

Nuno Aroso  (NA) - Cresci 
em Paredes e uma parte da 
minha família chegada vive 
em Paredes. Tive que sair ce-
do, com 15 anos, para estudar 
música, mas nunca perdi o 
contacto com a cidade. Visito 
com frequência e procuro es-
tar a par da atualidade local, 
dos desenvolvimentos. Pare-
des é, agora, um concelho 
muito diferente. Eu serei mais 
um filho desta terra. Aliás, a 
música experimentei-a em 
Paredes. Primeiro, em casa 
dos avós maternos, passando 
as mãos pelo piano que lá exis-
tia e, depois, aprendendo as 
primeiras notas na escola de 
música do professor Ildebran-
do Coelho. Foi ali que, ainda 
muito novo e sem grande co-
nhecimento musical, ou mes-
mo ainda sem ter mostrado 
uma apetência particular-
mente visível para a música, 
decidi ser músico. Tinha, isso 
sim, uma convicção muito for-
te da minha vontade em saber 
mais de música. Ainda hoje 
tenho a essa convicção grava-
da, é um grande motor. Mas a 
coragem da decisão de me 

permitirem partir, deixo-a 
com os meus pais, que nunca 
me detiveram e sempre segu-
raram o percurso com mãos e 
braços de super-herói. 

PP – O concelho de Paredes 
conhece o Nuno Aroso?

NA – Às vezes, há surpresas 
boas e no final de algum concer-
to alguém de Paredes, alguém 
que não conhecia, mas também 
um antigo colega de escola, um 
amigo de liceu, aparece para um 
abraço. De um ponto de vista 
mais institucional creio que há 
conhecimento, mas não há uma 
relação. 

ENTREVISTA

PUB

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
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“Mais do que tocar, pensei, a dada altura, em contribuir 
para fazer de Paredes uma cidade de música” 
António Orlando  | texto

NUNO AROSO, MÚSICO PERCUSSIONISTA DE PAREDES ACLAMADO PELO MUNDO, PREPARA TOURNÉE NACIONAL

PP – Já tocou por cá? Gosta-
ria de fazê-lo ou o patamar al-
cançado pelo Nuno Aroso já 
n ã o  l h e  p e r m i t e  t a i s 
experiências?

NA – Nunca senti que tives-
se atingido um patamar que me 
agrilhoasse a qualquer coisa 
que pudesse contrariar a minha 
vontade.  Penso até que a arte, 
quando é de facto arte, e não um 
produto de mercado, sujeito ao 
endeusamento fácil, não tem li-
mite de lugares, tem apenas o 
que todos temos: tempos e von-
tades. Gostava muito de poder 
ter feito, nestes últimos anos, 
alguma coisa em Paredes. A últi-
ma vez que toquei aqui foi em 
1999, na Casa da Cultura. Ao 
longo do tempo, fui lançando, 
ora mais, ora menos formalmen-
te, inúmeras propostas. Mais do 
que tocar, pensei, a dada altura, 
em contribuir para fazer de Pa-
redes uma cidade de música, 
uma cidade conhecida por ter 
bons ouvidos e ter orgulho dis-
so. Paredes foi, tradicionalmen-
te, muito resistente ao investi-
mento na cultura. Resistente ou, 
pelo menos, indiferente. Coisas 
pontuais vão acontecendo, se-
guramente, mas o que digo é 
que a cultura precisa de estraté-
gias a longo prazo muito dife-
rentes das do entretenimento 
(às vezes confundido com cultu-
ra), e de processos de continui-

dade, de persistência.  A cultura 
é um pilar estruturante, como a 
educação ou a justiça. Tenho di-
to muitas vezes estas coisas, 
talvez me repita, mas sem a cul-
tura à mão, não nos tornamos 
seres sensíveis, com tudo o que 
isso amputa. A sensibilidade, na 
maior amplitude da palavra, 
desde a capacidade de contem-
plar, de olhar ao longe, até à ca-
pacidade de nos comovermos é 
a única coisa que pode salvar o 
mundo. Daqui a uns anos, quem 
sabe algumas décadas, tal como 
hoje nos parece uma injustiça 
tremenda que alguém não te-
nha podido aprender a ler e es-
crever num passado não muito 
distante choraremos os incul-
tos/insensíveis do século XX/
XXI. 

PP – Como se define en-
quanto músico? Quais as suas 
principais influências?

NA – Eu sou um músico da 
tradição clássica. A criação con-
temporânea que emerge dessa 
tradição é a minha área de inte-
resse. Defino-me como alguém 
que, estando interessado na 
contemporaneidade, no “do dia”, 
mergulha de cabeça nas interro-
gações sobre a música do seu 
tempo. Uso a percussão como 
meio instrumental, sobretudo 
pela capacidade camaleónica 
dessa área instrumental e por 

ser a “área infinita”. Permite, no 
mesmo ato, a subtileza, a rude-
za, a delicadeza ou a exuberân-
cia. A pergunta sobre as influên-
cias surge muitas vezes, até em 
contextos informais, e a respos-
ta é sempre muito pouco direc-
cionada para a música. Seria im-
possível negar a influência de 
outros músicos, até de profes-
sores, é evidente, mas o que 
quero dizer é que as maiores in-
fluências para mim, não só no 
sentido estético, mas na motiva-
ção para pensar a música e como 
a quero apresentar, estão nou-
tras disciplinas da arte e, por ve-
zes, até, distantes da arte. Se ler 
um poema do Herberto Helder 
até sentir um murro no estôma-
go, ou se um quadro do Rothko 
me entrar pelos olhos, sinto que 
poderei ser melhor músico. Não 
porque toco melhor, do ponto 
de vista mecânico, mas porque 
ouço melhor do ponto de vista 
estético.  

PP – O Nuno Aroso tem co-
laborado com inúmeros com-
positores de todo o mundo e 
dos mais variados quadrantes 
estéticos. O que tem transpor-
tado destas colaborações e 
parcerias para a sua obra e para 
a sua carreira?

NA – É dessas colaborações 
que resultam respostas às inter-
rogações que, em cada obra ou 
em cada projecto faço sobre os 
caminhos da música. As colabo-
rações com compositores tra-
duzem-se num património mui-
to valioso, humano e artístico. 
Nascem partituras que são os 
documentos escritos da música 
e que refletem um tempo/lugar 
e uma identidade que, espero 
eu, contribuam para a evolução 
da literatura do instrumento. 
Sem os compositores perto, o 
discurso fica interrompido ou o 
diálogo não chega a acontecer 
de forma satisfatória. Eu quero 
que o acto criativo do composi-
tor, surja da minha proposta e 
que, juntos, cada um na sua fun-
ção, possamos chegar a um re-
sultado que responda ao ímpeto 

de criar uma obra. Às vezes, com 
mais sucesso, essas obras ultra-
passam o âmbito deste diálogo, 
ganhando vida própria e espa-
lhando-se pelo mundo. Passam 
a ser tocadas não só por mim, 
mas por muitos outros músicos. 
Outras vezes, com menos visibi-
lidade, as obras acabam por dei-
xar de fazer parte dos progra-
mas e fazem parte de um rol de 
peças em amadurecimento, 
mas nunca para lá do esqueci-
mento. Quando merecem, vol-
tam com mais propósito. A arte, 
mesmo que esteja muito traba-
lhada, não é sempre boa à pri-
meira. Dito isto, não tenho a 
pretensão de inventar os cami-
nhos da música, mas sim de res-
ponder ao impulso de ir cortan-
do uns trilhos e procurar dar o 
que será, porventura, o meu 
contributo para a promoção da 
criação dos compositores. 

PP – Ao ouvir parte do tra-
balho de Nuno Aroso fiquei 
com a sensação que navega 
muito pelo experimentalismo. 
É assim ou é uma conclusão 
redutora?

NA – O experimentalismo 
existe eventualmente como 
parte dos meus processos e na 
medida em que experimento 
todos os dias. Mas não será um 
fim. Não experimento no palco 
ou na gravação. O experimenta-
lismo para mim é uma ferramen-
ta, é o movimento natural da 
curiosidade. Assim, a música 
que toco não é experimental, no 
sentido em que normalmente 
ouvimos o termo. É uma música 
muito experimentada, muito 
testada e assente na tal tradição 
da música ocidental clássica e na 
relação compositor-intérprete. 
Mas é nova, e responde a códi-
gos do nosso tempo e não aos 
mesmos códigos do tempo do 
classicismo ou do romantismo.  

PP – A exploração de novas 
técnicas e de novos meios ins-
trumentais aliados aos aspetos 
cénicos relacionados com a 
performance da percussão, são 

Nuno Aroso, o "Alpinista"
da percurssão
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os pilares que o sustentam e, 
s i m u l t a n e a m e n t e ,  o 
motivam?

NA – Sim, interessa-me 
muito perceber os limites das 
coisas, a fronteira do possível e 
como interfere esse “possível” 
com a eventualmente ilimitada 
vontade artística. Na música 
contemporânea, vivemos mui-
to nessa incerteza saudável. Ao 
trabalharmos em cima de no-
vas possibilidades técnicas, 
novos meios instrumentais, 
estamos a abrir limites, a co-
nhecer sons inauditos e a fazer 
nascer gestos musicais inova-
dores. Trabalhar com os com-
positores que não são instru-
mentistas é, também, uma ma-
neira de conhecer e tocar os 
imites dos instrumentos e da 
própria técnica como a conhe-
cemos. Eles sugerem o som e, 
muitas vezes, apenas o som. Is-
so provoca a necessidade de 
criar uma aproximação aos 
instrumentos que pode fazer o 
músico sair de uma lógica fisica, 
acustica, organológica, con-
vencional. Isto é absolutamen-
te fascinante e necessário para 
o avanço das coisas. Os limites 
na arte são, normalmente, um 
assunto para uma conversa 
muito alargada e um alvo muito 
grande dos meus interesses.  

PP – Valter Hugo Mãe es-
creveu (espero ter interpreta-
do bem) que a relação do Nu-
no Aroso com a arte, “é o surgi-
mento de uma banda sonora 
inesquecível para as nossas 
vidas, como um filme que po-
demos, assim, imbuir de cor”.  
“O cénico” é guião ao seu 
trabalho?

NA – O Valter Hugo Mãe 
escreveu essa frase bonita e, 
seguramente, muito mais ge-
nerosa do que eu merecia no 
contexto de um disco a solo, de 

2008, a que eu chamei Techni-
color. Era um disco sobre o ci-
nema. O cinema é para mim a 
arte maior. De facto, penso 
muito no desenrolar de um 
concerto como quem pensa 
um filme. Não tecnicamente, 
claro, mas emocionalmente, se 
quisermos. Creio, inclusiva-
mente, que o tratamento cui-
dado dessa dimensão cénica, 
será a razão para um certo re-
conhecimento do meu traba-
lho. A percussão, sobretudo 
porque ao vivo consegue assu-
mir uma dimensão cénica notá-
vel, aguenta narrativas muito 
enredadas. Ainda assim, o 
guião do meu trabalho é, em 
primeiro lugar, o som que tem 
que se sustentar por si, sem 
apoios nem artifícios de pensa-
mento. A música é uma narrati-
va abstrata, mas deve ser 
suficiente. 

PP – Já li por aí que o Nuno 
Aroso ao fim de 40 anos de vi-
da e 20 de profissão entende 
“este é um momento de refle-
xão, de ensinamento, de 
aprendizagem”. É por aqui que 
pretende seguir… ensinar, 

mas também aprender?
NA – Interessa-me a ideia 

da reflexão porque gosto da 
suspensão que a palavra me 
sugere. Sinto ser preciso mais 
do que noutras alturas, pairar 
sobre a minha própria vida co-
mo um observador externo e 
analisar de longe e alto os cami-
nhos que ainda (ou já) estão 
abertos e os que quero abrir. 
Em retrospectiva, vou vendo 
que isto não tem corrido mal e 
até mantenho um certo opti-
mismo para os próximos 40 
anos. Talvez não possa tocar 
mais 40 anos, há limites para a 
disponibilidade física, e mais 
ainda para a vontade. Mas há 
muitas maneiras de estar na 
música. O ensino agrada-me. 
Eu ensino em duas universida-
des, é uma parte muito impor-
tante da minha vida profissio-
nal. Gosto muito de ensinar em 
regime pontual por esse mun-
do fora, também. Pretendo 
continuar a ensinar ao longo do 
tempo e eventualmente dedi-
car-me a tempo inteiro ao ensi-
no daqui a uns anos, quando 
tocar não me motivar tanto. 

Aprendo muito com os alunos, 
absolutamente. É um clássico 
de aparente banalidade, mas 
que não é mentira e aprender 
com mais novos e menos expe-
rientes enriquece e alimenta. 
Em certa medida, não deixa 
enrijecer as convicções, nem 
dogmatizar a vida. A interroga-
ção está sempre mais perto do 
que a certeza. 

PP – Para celebração dos 
40 anos de vida e 20 de carrei-
ra, o Nuno Aroso planeia fazer 
uma digressão pelo país, per-
correndo Portugal de lés a lés 
(Norte, Centro, Sul e Ilhas).  A 
ideia da digressão é buscar o 
reconhecimento dentro de 
portas depois de o já ter alcan-
çado por esse mundo fora? Os 
c o n c e r t o s  j á  e s t ã o 
agendados?

NA – Esses concertos acon-
tecerão no próximo ano e por 
isso até fogem ao número re-
dondo, porque para o ano já se 
celebram os 21 anos de ativida-
de e os 41 de vida. Mas não me 
desagrada a originalidade do 
número.  Essas apresentações 
reúnem algumas das obras que 
me foram sendo dedicadas ao 
longo dos anos e que ainda não 
foram apresentadas ao vivo, 
enquanto parte do mesmo pro-
grama. Outros músicos juntar-
-se-ão a mim. Não definimos 
todas as datas e locais. Estamos 
a ultimar tudo. Será mais do que 
qualquer outra coisa, e sem in-
tenções de posicionamento 
para um qualquer reconheci-
mento nacional, um motivo pa-
ra juntar pessoas que gostam 
de música, naquilo que preten-
do que seja nem mais, nem me-
nos, do que uma vírgula a pon-
tuar o caminho.
Produção Fotográfica: Bruno Nacarato, 

Alexandre Held, Susana Neves e Filipe 

Ferreira

40 ANOS DE VIDA, 20 ANOS DE CARREIRA

NUNO AROSO:  

40 ANOS DE VIDA, 20 ANOS DE CARREIRA

Nascido em Paredes, em 1978, é professor, investigador e 

um dos mais ativos solistas de percussão europeus da atualida-

de. Nuno Aroso desenvolve a sua carreira focada na investiga-

ção artística e fomento da criação de literatura para a sua área 

instrumental. 

Para celebração dos 40 anos de vida e 20 de carreira, planeia 

dar a conhecer melhor a sua obra em Portugal. Para tal, fará 

uma digressão por todo o país, incluindo Norte, Centro, Sul e 

Ilhas. Pretende, desta forma, assinalar um longo e árduo per-

curso dedicado à música. O músico é reconhecido em todos os 

cenários que protagoniza, por este mundo fora, mas não esque-

ce o país onde nasceu e quer dar a conhecer aos portugueses a 

singularidade e o carácter da sua arte. fazer esta festa em casa.

MÚSICO POR PAIXÃO, PROFESSOR POR VOCAÇÃO

Tocou em estreia absoluta mais de 120 obras e gravou parte 

deste repertório em inúmeras edições discográficas. Apresen-

ta-se ao vivo em palcos da música contemporânea em Portugal, 

França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, Eslovénia, Brasil, 

China, Tailândia, África do Sul, Argentina, Grécia, Suécia, Ingla-

terra, Canadá, Bulgária, Tunísia, Escócia, Coreia do Sul, Japão, 

Chile, EUA.

Particularmente motivado para o enriquecimento e renova-

ção do concerto enquanto espetáculo completo e multidiscipli-

nar, desenvolve com frequência relações artísticas com outras 

disciplinas: Dança, Cinema, Teatro, Literatura. Aliás, é doutora-

do pela Universidade Católica Portuguesa, onde defendeu a 

tese: The Gesture´s Narrative - Contemporary Music for Per-

cussion. Nuno Aroso licenciou-se pela Escola Superior de Mú-

sica do Porto com a classificação máxima e prosseguiu estudos 

em Estrasburgo e Paris. 

O compromisso com a música de câmara, assim como o inte-

resse pelo experimentalismo e pela improvisação, levam Nuno 

Aroso a colaborar com variados coletivos fixos e livres, um pou-

co por toda a Europa. Atuou como membro do Drumming GP, 

da Oficina Musical, do Remix Ensemble, Ruído Vermelho. 

É professor no Departamento de Música da Universidade 

do Minho e na recentemente criada, Escuela Superior de Músi-

ca de Extremadura, em Espanha. Estende a sua atividade do-

cente a outras prestigiadas universidades, conservatórios e 

festivais de música um pouco por todo o mundo.

Nuno Aroso no "laboratório"
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CABEÇALHO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores 

da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do con-

celho de Paredes em áreas tão diversas como a políti-

ca, a economia, a empresarial, a religiosa, a desporti-

va, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cida-

dãos, independentemente da cor, raça, género, con-

vicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a 

dignidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

N
os meandros da política, nas ve-
zes em que esta se depara com a 
justiça, a segunda tende a ser 

subjugada pela primeira.
Inventam-se mil razões, dão-se mil des-

culpas, levantam-se mil silêncios comprome-
tedores e faz-se do dito por não dito, a inter-
pretação da lei.

No meio do nevoeiro sufocante das im-
precisões e das palavras irreflectidamente 
proferidas, há quem nos mostre que as pala-
vras da lei estão vivas e se atentarmos nelas 
todas as nossas dúvidas acabam por ser 
esclarecidas.

A “face oculta" da lei
Porque em boa verdade que justiça é esta 

que se nos apresenta destituída de juízes co-
mo a lei pretende que os juízes devem ser. 
Juizes que julguem sem medo.

Porque estes representantes máximos 
da justiça dizem-nos para não discutirmos 
com a justiça. Dizem-se investidos da sua for-
ça e autoridade. Mas há muito pouca conso-
lação nestas palavras.

Se nos sentimos derrotados por ela, deve-
mos inclinar-nos e manter a esperança que 
se faça justiça. E, se algumas vezes, como é o 
caso, estiver tão transtornada, que se não 
consiga distingui-la da injustiça, dizem-nos 
para evitar o seu caminho, porque nada sabe-
mos das suas veredas.

Porque o que é certo é que encerraram a 
justiça em grandes casas, para que não possa 
espalhar-se pelo mundo. Deram duas voltas 
à chave. Mantêm-na guardada atrás de por-
tas duplas para que ninguém se arrisque a 
descobri-la.

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Paredes e 2019

A 
Câmara de Pare-
des apresentou 
medidas e pro-

jectos para 2019. Embora 
sejam simples intenções, 
elas dão conta das preocu-
pações essenciais do pro-
jecto autárquico PS para 
Paredes. Falemos em bre-
ves traços das sempre im-
populares receitas e das 
sempre expectáveis despe-
sas. Não nos percamos nas 
necessárias correcções nas 
deficientes actividades de 
limpeza e recolha de lixo, 
policiamento e gestão do 
trânsito. Isso é actividade 
corrente.

Nas receitas, o executivo 
da Câmara Municipal de Pa-
redes anunciou a redução 
em 2019 da taxa do IMI dos 
atuais 0,4% para 0,375%. 
Longe vão os tempos em 
que o PS na oposição fazia 
da taxa do IMI uma linha di-
visória entre a má gestão do 
PSD e as boas propostas do 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

PS. Longe vão os tempos em 
que alguns dos mais radi-
cais do PS erigiam fortes 
acusações á CDU por não 
acompanhar por alegado 
seguidismo a baixa do IMI 
como pedra de toque fun-
damental de uma boa ges-
tão. Longe vão os tempos 
dos panfletos anónimos 
nocturnos em Cete, zurzin-
do os autarcas da freguesia 
de Parada de Todeia.

Afinal  a  muito t ímida 
descida, não conforme com 
promessas pré-eleitorais, 
constitui um sinal claro da 
vontade de manutenção 
das receitas via IMI. E não é 
significativa a quebra de re-
c e i t a s  m u n i c i p a i s  e m 
500.000 euros. O realismo 
de uma gestão que precisa 
de receitas próprias.

Com significado, será o 
resultado das negociações 
com a BeWater, no que diz 
respeito á taxa de ligação 
dos ramais de água e sanea-
mento, ao preço da água 
distribuída, á taxa de sanea-
mento, tendo em conta a 
vontade /desejo de retirar o 
sul do Concelho dos com-
promissos contratuais do 
passado. Há dúvidas sobre 

cristianoribeiro@gmail.com

o balanço final dessa nego-
ciação, a curto, médio e a 
longo prazo. Mas no hori-
zonte futuro só pode estar 
um Concelho dotada de in-
fra-estruturas adequadas.

O mesmo se passa com 
as alterações do trânsito na 
Avenida da República.  A 
proposta exposta pelo exe-
cutivo PS de (cito) “constru-
ção de Rotunda junto á Es-
tação de Paredes, que vai 
permitir colocar o trânsito 
na Avenida da República 
nos dois sentidos” é uma 
forma arrevesada de dizer 
“trânsito na Avenida da Re-
pública nos dois sentidos”? 
Foram previstas todas as 
consequências? Ou um ano 
após vai continuar o prolon-
g a d o  “ e s t u d o ”  d e s s a 
alteração?

A intenção de posse dos 
terrenos do Complexo das 
Laranjeiras e do espaço da 
Adega Cooperativa de Pa-
redes, é de valorizar, sendo 
de acautelar a boa gestão 
desses espaços. O existente 
não dignif ica a  cidade e 
mesmo o Concelho. Por que 
não localizar a Casa da Ju-
v e n t u d e  n u m  d e s s e s 
espaços?

Ficam de fora destas in-
tenções para 2019 obras es-
senciais e urgentes como a 
remoção do acampamento 
cigano, uma melhor ligação 
da sede do concelho às fre-
guesias do norte e sul do con-
celho, a reabilitação do espa-
ço da antiga Junta de Pare-
des e da antiga ETAR, uma 
ligação ao Centro Escolar de 
Mouriz e à Cidade Desporti-
va, a reabilitação de patrimó-
nio histórico como em Cete.

Estranha-se a ausência 
de referencias às questões 
ambientais, nomeadamen-
te a necessária reabilitação 
e  d i n a m i z a ç ã o  d o s  R i o s 
Sousa e Ferreira, e ao trans-
porte público essencial á 
população, nomeadamente 
o transporte ferroviário.

Á oposição PSD e CDS só 
resta propor baixas de ta-
xas, pólos universitários, 
orçamentos participativos. 
Parece-me pouco.

O
s últimos tempos tem sido 
pródiga a discussão publi-
ca sobre os animais e a for-

ma como nós os tratamos. A recen-
te discussão publica sobre o IVA 
das touradas apimentada pela divi-
são entre o Partido Socialista e o 
Governo de António Costa são 
exemplo de mais uma história de 
valores e sentimentos que se mis-
turam em debate de matéria de 
consciência. Como este assunto, 
outros têm vindo a ser discutidos 
como a autorização de animais em 
espaços comerciais (como hotéis, 
restaurantes, bares ou escolas), o 
passeio livre por parques públicos 
sem trelas ou açaimes ou ainda os 
limites do abate dos animais para a 
alimentação humana, o uso de ani-
mais no circo, o desporto da caça e 

da pesca ou até a penalização dos 
donos que abandonam os animais.

Considero normal que esta dis-
cussão seja cada vez mais recor-
rente e informada uma vez que a 
evolução da sociedade nos conduz 
a um caminho de maior conheci-
mento sobre tudo o que nos rodeia 
e também de enorme afetividade 
com aqueles que nos fazem compa-
nhia ou nos são próximos. Não me-
nos vezes ouvimos dizer que con-
fiamos mais no nosso animal do que 
na pessoa (tendo como referência o 
dito popular de que o cão é o me-
lhor amigo do homem). De facto, 
aprecio muito a fidelidade e reco-
nheço-a como uma característica 
muito vincada nos animais (e até no 
cão lá de casa), mas posso ficar as-
sustado com o sentimento de soli-
dão que revela uma frase desta na-
tureza e mais do que isso com o 
sentido de desapego sobre o res-
tante meio Ambiente.

Quem me conhece sabe que 
aprecio animais. Tanto do ponto de 
vista de lhes fazer festas e dar mi-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Animais e Sustentabilidade

mariocamilomota@gmail.com
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Empatia versus tecnologia

A 
era das tecnologias, 
das apps, das cone-
xões ligações vir-

tuais atinge também o mun-
do das autarquias, nesta cur-
ta experiência autárquica fui 
já confrontado variadíssimas 
vezes com a promoção de 
tecnologias virtuais “alta-
mente revolucionárias”, mas 
que depois na prática não 
passam de mais uma aplica-
ção para telemóveis ou algo 
do género.

Confesso que a tentação 
pela adesão a essas tecno-
logias “altamente revolu-
cionárias” paira pela nossa 
cabeça, pois parece sempre 
positivo ter a oportunidade 
de ser inovador, mas numa 
análise mais cuidada de cus-
tos/benefícios ficam mais 
as dúvidas que as certezas.

E com base nessas dúvi-
das optamos, na maioria das 
vezes, por adiar a entrada 
na onda das “smart cities” 
ou cidades inteligentes, e 
preferimos o conceito de 
cidades empáticas (talvez 
não exista este conceito, 
mas é simples de entender)

E o que são cidades empá-
ticas? A empatia implica a 
capacidade de nos posicio-
narmos no lugar do outro pa-
ra compreendermos a sua 
realidade e necessidades, in-
dependentemente da pessoa 

em questão, de estarmos ou 
não de acordo com ela ou de 
simpatizarmos ou não com 
ela. Quando somos empáti-
cos, posicionamo-nos no lu-
gar do outro, implica olhar o 
o u t r o  e  s e n t i r  a s  s u a s 
necessidades.

Neste primeiro ano de 
mandato, temos tentado 
colocarmo-nos no papel 
dos nossos munícipes, na 
tentativa de encontrar so-
luções para as suas reais 
necessidades.

Os programas como o 
“diabetes em movimento” e 
o “viver melhor” são a prova 
disso. Sabendo que existem 
no nosso concelho cidadãos 
com problemas de saúde 
crónicos, motivou-nos a im-
plementar programas para 
a promoção de um estilo de 
vida mais saudável do ponto 
de vista físico e emocional.

Pe r c e b e r m o s  q u e  n o 
concelho de Paredes exis-
tem munícipes com idades a 
partir dos 50, que têm difi-
culdade em conseguir en-
contrar soluções para a prá-
tica de exercício físico, le-

vou-nos a desenvolver um 
programa e levá-lo até “à 
sua casa, à sua porta”, como 
é  o  c a s o  d o  “ m a i s  v i d a 
ativa”.  

Sabermos que, no perío-
do de interrupções letivas, 
as famílias ficam sempre 
preocupadas em encontrar 
programas de ocupação pa-
ra os seus filhos, levou-nos a 
promover o “Ocupa-te”.

Tudo isto são formas de 
empatia, colocarmo-nos no 
lugar dos nossos munícipes, 
sentir as suas reais necessi-
dades e, com base nelas, en-
contrar as respostas mais 
adequadas. 

Julgo que, mediatica-
mente, o impacto de apre-
sentar uma qualquer tecno-
logia dita revolucionária 
seria maior, mas o impacto 
na satisfação das reais ne-
cessidades da população, 
esse, seria muito menor, por 
isso, digo sem medo, que te-
nho orgulho em fazer parte 
de um executivo que opta 
convictamente por um mo-
d e l o  d e  g e s t ã o  m a i s 
empático.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

A “face oculta" da lei
Guardam-na debaixo da beca, para que 

não se possa mostrar aos olhos que a pro-
curam. Mas conhecem mal o ser humano.

Este procurá-la-á ainda que esteja enter-
rada na terra tão funda quanto o seu suor.

Usaremos a pá, escavaremos e remove-
remos a terra até onde as forças nos 
deixarem.

Porque apesar de ouvirmos dizer que 
os que a mantêm refém não são dignos do 
seu nome, pensamos, como poderão sê-lo 
se exercem na casa da justiça e das leis 
escritas?

Mas o desânimo e a descrença levam-
-nos a dizer que aquela não é a casa da jus-
tiça, é a casa das incongruências e da 
hipocrisia.

Não são servos da justiça, mas da injus-
tiça. Não são estes magistrados que fazem 
justiça.

Aquelas não são as casas da justiça, mas 
o refugio da insensatez.

Efectivamente, mancham a justiça com 
incapacidade e crueldade.

Porque o que sentimos é que a justiça que 
nos querem vender é uma senhora severa e 
exigente e que não gosta que se lute contra a 
sua vontade.

Mas no meio deste torpor, vozes se elevam 
clamando justiça e vozes se fazem ouvir, lem-
brando que a justiça não se deixa agrilhoar.

Nestes últimos tempos temos visto a face 
oculta da justiça.

Uma justiça incapaz, fraca e incoerente.
Mas não nos deixemos abalar pela incapa-

cidade, fraqueza e incoerência dos que assis-
tem na administração das leis.

Abramos os livros da justiça, ouçamos a 
explicação da sua palavra e pugnemos para 
que se julgue de acordo com os seus 
mandamentos.

Porque, do que precisamos, é de um juiz, 
que faça,

Justiça!

Animais e Sustentabilidade
mos, como do de os comer, depois 
de bem cozinhados, ou mal, no caso 
de ser vaca ou pato. Aprendi, tam-
bém, a compreender os vegetaria-
nos contudo continuo a achar que a 
falta de vitamina B12 e de sentido 
de humor retiram algum sal a quem 
parece querer ser o primeiro de-
fensor da Natureza, do Ambiente e 
da Sustentabilidade.

Julgo que é unanime a recrimi-
nação do abandono dos animais de 
companhia. É algo que não é possí-
vel tolerar com todos os meios e 
informação disponível e torna-se 
por isso relevante que a sociedade 
civil se mobilize no sentido de dar 
respostas a um flagelo que, no con-
celho de Paredes, é sentido com al-
guma força sobretudo pelo aban-
dono de cães e gatos que todos sa-
bemos são deixados assim, com 
hipocrisia, pelos seus donos que 
deixaram de ter espaço nos aparta-
mentos do Porto ou tempo disponí-
vel para os animais porque a lufa 
lufa da cidade não o permite. Por 
isso fazem falta os alertas e o traba-

lho de Associações como a dos “Pa-
tudos de Paredes” para encontrar o 
bom senso e soluções para evitar o 
flagelo do abandono.

Mas ainda mais do que encontrar 
uma solução de bom senso no equilí-
brio que se pretende saudável entre 
o homem e a natureza, importa en-
tender a necessidade que temos co-
mo sociedade de compreender o lu-
gar de cada coisa para permitir a sua 
sustentabilidade. Quero dizer que 
não podemos vestir a melhor roupa 
ao animal ou comprar a melhor ração 
nutritiva sem que possamos perder 
um minuto a falar com pessoa que 
nos pede uma moeda na rua. Tal co-
mo, não podemos deixar de falar em 
abandono e desinvestimento no 
mundo rural e no interior do país 
quando falamos de tauromaquia ou 
da caça e da pesca desportiva, ativi-
dades que são ostracizadas se nos 
cingirmos á analise da morte do 
animal.

Sustentabilidade e bom senso 
são bons alvitres para todos, até 
para os animais.

PUB
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No próximo dia 22 de De-
zembro, pelas  21 horas, no 
salão “BaltarArte”, a Banda 

Musical de Baltar vai atuar no 
âmbito do Concerto de Natal 
que todos os anos oferece aos 

baltareneses. Este é um mo-
mento alto da Associação Mu-
sical de Baltar, que consegue 

sempre surpreender com no-
vos e atuais temas, que a tor-
nam atual e inovadora.

N o  p a s s a d o  d i a  1 0  
de Novembro, o  Clube de 
Andebol de Baltar organi-
zou a sua primeira “ Feira 
de Outono “ ,  que foi um 

grande sucesso devido  
ao  enorme empenhamen-
to dos pais e dos atletas e 
ao  tempo que foi amigo. 
Existiu um gratificante 

convívio o que proporcio-
nou o estreitamento de 
relações entre todos os 
que integram o CAB-CRD. 
A Junta de Freguesia de 

Baltar cedeu a Casa do Fo-
ral para o evento, que de-
correu num espaço apro-
priado  e recentemente 
requalificado.

No passado dia  18 de 
Novembro, O CAB-CRD 
iniciou  uma nova modali-

dade - caminhada.  A pri-
meira caminhada começou 
às  9h no Largo Pereira Iná-

cio. Esta é uma modalidade 
criada a pensar em todos, 
para que se possa  cami-

nhar todos juntos, estrei-
t a n d o  l a ç o s  e  f a z e n d o 
desporto.

A requalificação da re-
ferida estrada é da res-
ponsabilidade da Junta 
Autónoma de Estradas, 
mas tem sido devidamen-

te acompanhada pela Jun-
ta de Freguesia, que su-
pervisionou e aconselhou 
em vários pontos da via. A 
Junta de Freguesia conse-

guiu também que a Junta 
Autónoma canalizasse as 
sobras para o arranjo de 
outros pontos da Vila de 
Baltar.

A Junta de Freguesia re-
qualificou o “ Tanque da 
Costeira “, que fica situado 

no Lugar da Gralheira. Este 
tipo de estruturas marca-
ram uma época e fazem 

parte da cultura local. O 
tanque em causa ainda é 
utilizado e encontrava-se 

em estado de degradação, 
pelo que fez todo o sentido 
a sua recuperação.

Concerto de  Natal da Banda Musical de Baltar

Clube de Andebol de Baltar organizou uma Feira de Outono

Caminhar com o Clube  de Andebol de Baltar

Requalificação da Estrada Nacional 319

Arranjo da “Rua do Tanque “

    SOBROSA

Centenário do Armistício

A Vila de Sobrosa honrou a 
memória dos seus combatentes 
na Grande Guerra (1914-
1918), numa evocação organi-
zada pela Junta de Freguesia.

A homenagem realizou-se 
no dia 11 de Novembro, data 
em que se assinalava o centená-
rio da assinatura do armistício, 
acordo que pôs fim às hostilida-
des do primeiro confl ito 
mundial.

Após a celebração da missa 
em sufrágio dos militares de So-
brosa, na Igreja Paroquial, se-
guiram-se as intervenções dos 
oradores convidados: Ivo Ra-
fael Silva, autor do livro “Pare-
denses na Grande Guerra 
1914-1918”; Valentim Noguei-

ra da Cunha, secretário do Nú-
cleo de Penafiel da Liga dos 
Combatentes; Américo Castro, 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Sobrosa; e Alexandre Al-
meida, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes. Estando 
presentes descendentes dos 
vários homenageados, foi ainda 
dada a palavra a Maria Teresa 
Ferreira de Sousa, filha do com-
batente José de Sousa, que sen-
tidamente agradeceu o reco-
nhecimento a estes homens 
que há 100 anos se bateram 
pela Pátria. As cerimónias fo-
ram concluídas com o descerra-
mento de uma lápide, no Cemi-
tério Paroquial, onde constam 
os nomes dos três militares fale-
cidos em África, e de uma placa 
evocativa com os nomes dos 13 
combatentes, frente à Sede da 
Junta de Freguesia.

Assim se (re)faz a nossa 
História!

CRISTIANO
MARQUES

    LORDELO

Passeio dos anos 60

O passeio dos anos 60 co-
meçou por acaso, num dia de 
sol. Mas com data incerta. 
Mesmo assim há quem afirme 
que, a primeira aparição, foi 
em 98. Depois disso, o hábito 
instalou-se porque, todos os 
anos, “a malta sai do café dos 
Bons Amigos”, situado na Par-
teira, e vai para um destino. O 
intuito é dançar a música que 

sai de uma coluna, alimentada 
por um gerador, e brincar com 
as pessoas que pousam o olhar 
no grelhador, repleto de fêve-
ras, ou apontam os dedos para 
“os pés de chumbo”. 

O passeio deste ano já se 
realizou. E o destino, desta vez, 
foi Aveiro, com passagem pelo 
Porto. No Porto, os turistas 
“ficaram de boca aberta” e os 
chineses tiraram fotografias a 
tudo, principalmente à roupa, 
que tem semelhanças com o 
que se usava nos anos 60.

Para o próximo ano, o pas-
seio está garantido.

SILVIO
SILVA

No próximo dia 8 de De-
zembro, sábado, entre as 15 
h e as 18 h, a Junta de Fre-
guesia de Baltar vai organi-
zar um espectáculo de Natal 
denominado “ A Magia do 
Natal “ e que estará a cargo 
do ator Francisco Marques 
que criará o simpático Pa-
lhaço e a magia da cor , "O 
Duende "," O Chapeleiro da 
cidade dos Brinquedos”, “O 

Pirata e a ilha mágica" ou o " 
O ilusionista na terra da fan-
tasia." O Espetáculo têm o 
titulo “ A Magia do Natal”. 

Um espetáculo musical 
que levará todo o mundo da 
fantasia e da cor com sur-
preendentes momentos de 
comédia e magia infantil. O 
espetáculo é adaptado às 
faixas etárias presentes de 
modo que todos possam 
participar e acima de tudo 
presenciarem momentos 
especiais alusivos à época 
Natalícia. Todas as crianças 
de Baltar estão convidadas 
e haverá diversas surpresas 
para os mais pequenos.

    BALTAR

"Espetáculo de Natal"

FAUSTINO 
 SOUSA
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EXTRATO

A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartório na 

Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes.

 Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artigo 100.º do Código 

do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para escrituras diversas 240, a folhas 

29, se encontra exarada uma escritura de justificação, com data de catorze de novembro 

de dois mil e dezoito, na qual o Padre Pedro Sérgio Gomes da Silva, solteiro, maior, natural 

de S. Vicente de Pereira, Ovar, residente na Rua Padre Bernardino Moreira Lopes, 953, 

Recarei, Paredes, na sua qualidade de pároco, em representação da FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO DE RECA-

REI, NIPC 500 842 566, pessoa coletiva religiosa com sede na Rua Padre Bernardino Mo-

reira Lopes, 953, Recarei, Paredes, disse que a Fábrica da Igreja sua representada é dona 

e legítima possuidora, com exclusão de outrem, dos seguintes imóveis, sitos na freguesia 

de Recarei, concelho de Paredes, não descritos na Conservatória do Registo Predial de 

Paredes: 1) prédio urbano composto por casa de dois pavimentos e quintal, com logradou-

ro, com a área coberta de cento e cinquenta metros quadrados e a área descoberta de 

quinhentos e cinquenta metros quadrados, sito na Rua Padre Bernardino Moreira Lopes, 

número 953 (antigo Lugar de Costa), inscrito na matriz sob o artigo 594; e 2) prédio rústico 

denominado “Quintal da Casa”, composto por terreno de cultura, ramada e fruteiras, com 

setecentos e quarenta metros quadrados, sito no Lugar de Costa, a confrontar do norte 

com estrada, do sul com Cândido da Rocha Ferreira, do nascente com Jerónimo Primo de 

Oliveira e do poente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo 246.

Os prédios pertencem à Fábrica da Igreja por a mesma os ter adquirido, o primeiro 

ainda enquanto terreno, por doação verbal de Joaquim de Jesus da Rocha Nogueira e 

mulher, Esmeralda Nunes da Rocha, casados na comunhão geral de bens e que residiam 

em Recarei, Paredes, em data que não pode precisar mas sabe ter sido em finais da década 

de cinquenta do século passado, pelo que a Fábrica da Igreja não ficou a dispor de título 

formal que lhe permita efectuar o registo na Conservatória do Registo Predial, e desde 

logo entrou na posse e fruição dos prédios, em nome próprio, posse que detém há mais de 

vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. Desde essa data a Fábri-

ca da Igreja passou a estar na posse efetiva dos imóveis, de forma pública e pacífica, osten-

sivamente, com conhecimento de toda a gente, construindo no prédio 1) o edifício que 

nele hoje existe, usando ambos os imóveis e zelando pela sua boa conservação e limpeza, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer 

usufruindo como tal os imóveis, quer suportando os respetivos encargos.

 A posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde há mais de vinte anos, 

conduziu à aquisição dos prédios pela Fábrica da Igreja por usucapião, que o pároco, em 

nome da sua representada, invoca, justificando o direito de propriedade desta entidade 

para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

outro título formal extrajudicial.

 Os possuidores anteriores aos indicados Joaquim Jesus da Rocha Nogueira e mulher, 

Esmeralda Nunes da Rocha, foram António Silva Nogueira e mulher, Maria de Jesus Ro-

cha, casados na comunhão geral de bens e residentes em Recarei, Paredes, desconhecen-

do-se possuidores e artigos matriciais anteriores aos referidos, por antiguidade e ausên-

cia de documentos.

Está conforme.  

 Paredes, cartório, catorze de novembro de dois mil e dezoito. 

A notária, 

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

O Grupo de Petanca de 
Rebordosa festejou no 
passado dia 9 de novem-
bro o seu 8º aniversário. A 
festa de aniversário reu-
niu, ao jantar num restau-

rante da cidade, inúmeros 
associados e convidados 
para celebrarem mais um 
ano da coletividade.

Os discursos de oca-
sião, na sua generalidade, 
reconheceram a impor-
tância do Grupo de Petan-
ca, mas, sobretudo, pers-
petivaram um futuro de 
extrema relevância  no 
Movimento Associativo 

Desportivo de Rebordosa. 
A mesa de honra foi ocupa-
da por autarcas e dirigen-
tes da associação. Salomé 
Santos, presidente de jun-
ta, foi homenageada. 

A festa chegou ao fim 
com o anúncio/promessa 
do início da construção da 
nova sede do Clube de Pe-
tanca de Rebordosa para 
2019.

    REBORDOSA

Petanca de Rebordosa completou 8 anos

PAULO 
PINHEIRO

Ricardo Dias foi empos-
sado como o novo adjunto 
de comando da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Rebor-
dosa, instituição que este 
ano está a celebrar o seu 
40º aniversário.

A cerimónia da tomada 
de posse decorreu no pas-
sado dia 16 de novembro, 
no quartel dos Voluntários.

Antes,  na mesma ce-
rimónia, Mário Santos foi 
promovido a Chefe e Carlos 
Barbosa a sub-Chefe da 
corporação. Referira-se 
que os estes voluntários 
agora promovidos foram 
sujeitos à respetiva forma-

ção. O novo Chefe Ricardo 
Dias, parco nas palavras, li-
mitou-se a agradecer as 
atenções de que foi alvo e a 
prometer que “colocarei em 

prática tudo o que aprendi e 
que farei o melhor para aju-
dar o comando e todos cole-
gas dos Bombeiros”, disse 
após receber as insígnias.

Dezenas de pessoas 
juntaram-se no dia 17 de 
novembro para participar 
na Caminhada Noturna, 
promovida pela Comissão 
de Festas de Santa Mari-
nha 2019 em Astromil.A 
caminhada que teve parti-
da junto à antiga escola da 
freguesia, segundo a orga-
nização aconteceu no “se-
guimento de várias ativi-
dades que a Comissão de 
Festas 2019 tem feito para 
angariar fundos para a 

realização das festas”, dis-
se.  No final houve reali-

z o u - s e  u m  c o nv í v i o  d e 
confraternização.

Tomou posse o 
adjunto  de Comando dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa

Caminhada noturna 
na Freguesia de Astromil
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JORNADA 11ªJOR. 
  11/11

Gondomar 3-0 SC Coimbrões

U. Madeira 2-1 FC Pedras Rubras

Águeda 3-3 Gafanha

Amarante FC 3-0 Penalva Castelo

AD Sanjoanense 0-0 Cesarense

Sp. Mêda 1-2 Leça

Lusitano FCV 0-0 Lusitânia Lourosa

Marítimo B 1-0 Cinfães

 02/11

Sp. Espinho 0-0 Paredes

JORNADA 12ªJOR. 
  18/11

Paredes 3-0 Marítimo B

FC Pedras Rubras 1-1 Amarante FC

Cesarense 2-2 Águeda

Leça 1-2 AD Sanjoanense

Penalva Castelo 1-5 Lusitano FCV

Gafanha 0-1 U. Madeira

Cinfães 1-0 Sp. Mêda

SC Coimbrões 2-0 Sp. Espinho

Lusitânia Lourosa 1-0 Gondomar

JORNADA 12ªJOR. 
  10/11

Gondomar B 0- 1 Freamunde

  11/11

Aliados Lordelo 1-1 Rebordosa AC

Lousada 3-1 Vila Meã

Lixa 1-0 Ermesinde 1936

Baião 0-3 Aliança de Gandra

CD Sobrado 1-1 S. Pedro da Cova

SC Nun´Álvares 1-1 Vila Caiz

Barrosas 2-1 FC Vilarinho

Tirsense 3-0 Sousense

JORNADA 13ªJOR. 
  18/11

Ermesinde 1936 0-2 Aliados Lordelo

Rebordosa AC 2-1 Lousada

Sousense 2-1 Vila Meã

Aliança de Gandra 3-3 Lixa

FC Vilarinho 4-1 Baião

Freamunde 3-0 CD Sobrado

S. Pedro da Cova 1-0 SC Nun´Álvares

Vila Caiz 0-0 Barrosas

Tirsense 4-0 Gondomar B

JORNADA    13ª JOR. 

02/12
Cinfães vs Paredes
Gondomar vs U. Madeira
Águeda vs SC Coimbrões
Amarante FC vs Lusitânia Lourosa
AD Sanjoanense vs FC Pedras Rubras
Sp. Mêda vs Gafanha
Sp. Espinho vs Penalva Castelo
Lusitano FCV vs Cesarense
Marítimo B vs Leça

JORNADA    10 ª JOR. 

24/11
Leões Seroa vs Perafita B
GDC Ferreira vs Codessos
M. Gomes da Costa vs Monte Córdova
ADC Frazão vs AC Gervide

25/11
Esc.Futebol 115 vs ISC Sobreirense
Vandoma vs 1º Maio Figueiró
FC P. Rubras B vs Campo Lírio
Sp. Cruz ANU Sporting S. Vitor

JORNADA    11 ª JOR. 

02/12

ADR S. P. Fins vs Sp. Cruz

Sporting S. Vitor ANU Vandoma

1º Maio Figueiró vs FC Pedras Rubras B

Monte Córdova vs Escola Futebol 115

Codessos vs M. Gomes da Costa

AC Gervide vs Leões Seroa

Perafita B vs GDC Ferreira

Campo Lírio vs ADC Frazão

JORNADA    10 ª JOR. 

25/11
Lixa B vs AD Lustosa

AJM Lamoso vs UD Torrados

Raimonda vs FC Parada

CCD Sobrosa vs Penamaior

Citânia de Sanfins vs Lousada B

SC Salvadorense vs AD Várzea FC

FC Lagares vs Aliados Lordelo B

USC Baltar vs Baião B

JORNADA    11 ª JOR. 

09/12

AD Lustosa vs AJM Lamoso

UD Torrados vs Raimonda

Baião B vs FC Parada

Penamaior vs Lixa B

Lousada B vs CCD Sobrosa

AD Várzea FC vs FC Lagares

Aliados Lordelo B vs Citânia de Sanfins

USC Baltar vs SC Salvadorense

JORNADA    14 ª JOR. 
24/11
CD Sobrado vs Tirsense
25/11
Lousada vs Ermesinde 1936
Vila Meã vs Rebordosa AC
Aliados Lordelo vs Ali. Gandra
Lixa vs FC Vilarinho
SC Nun´Álvares vs Freamunde
Barrosas vs S. Pedro da Cova
Baião vs Vila Caiz
Gondomar B vs Sousense

JORNADA    12ª JOR. 

09/12

Paredes vs Amarante FC

Penalva Castelo vs Cinfães

Gafanha vs Gondomar

Cesarense vs Marítimo B

SC Coimbrões vs Lusitano FCV

FC Pedras Rubras vs Águeda

Lusitânia Lourosa vs Sp. Mêda

Leça vs Sp. Espinho

U. Madeira vs AD Sanjoanense

JORNADA    15ª JOR. 

09/12

Ali. Gandra vs Lousada

Ermesinde 1936 vs Vila Meã

Sousense vs Rebordosa AC

FC Vilarinho vs Aliados Lordelo

Vila Caiz vs Lixa

Tirsense vs SC Nun´Álvares

Freamunde vs Barrosas

S. Pedro da Cova vs Baião

Gondomar B vs CD Sobrado

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 27 12

2 Lusitânia Lourosa 22 12

3 U. Madeira 22 12

4 Gafanha 21 12

5 Lusitano FCV 20 12

6 AD Sanjoanense 20 12

7 Paredes 19 12

8 Penalva Castelo 19 12

9 Sp. Espinho 17 12

10 Águeda 17 12

11 Cesarense 15 12

12 SC Coimbrões 15 12

13 Amarante FC 14 11

14 Marítimo B 14 11

15 FC Pedras Rubras 12 12

16 Cinfães 11 12

17 Leça 10 12

18 Sp. Mêda 0 12

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 35 13

2 Lousada 26 13

3 Freamunde 24 13

4 Tirsense 22 13

5 Sousense 22 13

6 Barrosas 20 13

7 Aliados Lordelo 20 13

8 Lixa 20 13

9 S. Pedro da Cova 19 13

10 Aliança de Gandra 18 13

11 Vila Meã 16 13

12 Ermesinde 1936 14 13

13 CD Sobrado 13 13

14 FC Vilarinho 12 13

15 SC Nun´Álvares 11 13

16 Gondomar B 9 13

17 Vila Caiz 9 13

18 Baião 8 13

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

JORNADA 8ªJOR. 

  10/11

AJM Lamoso 0- 1 Raimonda

  11/11

CCD Sobrosa 1-1 UD Torrados

Lixa B 0-1 FC Parada

Citânia de Sanfins 5-1 AD Lustosa

FC Lagares 2-0 Penamaior

USC Baltar 1-3 Aliados Lordelo B

SC Salvadorense 1-0 Lousada B

AD Várzea FC 2-2 Baião B

JORNADA 9ªJOR. 

  17/11

Aliados Lordelo B 0-1 SC Salvadorense

Lousada B 2-2 FC Lagares

AD Lustosa 1-1 CCD Sobrosa

  18/11

Baião B 2-1 Raimonda

FC Parada 2-0 AJM Lamoso

Penamaior 1-2 Citânia de Sanfins

UD Torrados 1-0 Lixa B

AD Várzea FC 1-5 USC Baltar

JORNADA 8ªJOR. 

  10/11

Leões Seroa 1-2 Monte Córdova

GDC Ferreira 2-2 ISC Sobreirense

M. Gomes da Costa 3-0 Escola Futebol 115

ADC Frazão 1-2 Codessos

  11/11

FC Pedras Rubras B 2-0 Perafita B

Sp. Cruz 2-1 Campo Lírio

Vandoma 1-1 AC Gervide

ADR S. Pedro de Fins 5-1 1º Maio Figueiró

JORNADA 9ªJOR. 
  17/11

Perafita B 6-5 ADC Frazão

Codessos 1-2 Leões Seroa

Monte Córdova 0-0 GDC Ferreira

Campo Lírio 0-0 Vandoma

1º Maio Figueiró 0-0 Sp. Cruz

  18/11

AC Gervide 1-2 FC Pedras Rubras B

ISC Sobreirense 3-0 M. Gomes da Costa

Sporting S. Vitor ANU ADR S. P. Fins

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Salvadorense 22 9

2 FC Lagares 21 9

3 Citânia de Sanfins 20 9

4 Aliados Lordelo B 17 9

5 USC Baltar 17 9

6 Lousada B 16 9

7 AD Várzea FC 13 9

8 UD Torrados 13 9

9 Raimonda 12 9

10 FC Parada 10 9

11 Baião B 8 9

12 AJM Lamoso 8 9

13 CCD Sobrosa 8 9

14 Penamaior 7 9

15 Lixa B 6 9

16 AD Lustosa 3 9

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 19 8

2 Monte Córdova 17 8

3 FC Pedras Rubras B 16 9

4 Perafita B 14 8

5 GDC Ferreira 13 8

6 Codessos 12 8

7 Sp. Cruz 12 9

8 ADR S. Pedro de Fins 12 8

9 Leões Seroa 11 8

10 Vandoma 11 9

11 M. Gomes da Costa 10 8

12 Campo Lírio 9 7

13 AC Gervide 8 7

14 Escola Futebol 115 5 8

15 ADC Frazão 3 8

16 1º Maio Figueiró 2 7

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOLJUVENAL BRANDÃO, TREINADOR  DE FUTEBOL

Começou esta época o 
Campeonato Nacional de 
Sub-23, que eu há tantos 
anos defendia (e continuo a 
defender). É a continuidade 
do processo de formação, 
que assim não termina nos 
Sub-19, e a transição dos 
juniores para os seniores – 

esse passo tão difícil de dar 
pelos jovens futebolistas.

No entanto, há coisas 
que devem ser analisadas e 
discutidas, como o espaço 
que têm os portugueses.

A utilização dos jogado-
res pelas equipas é confor-
me o quadro:

Visto isto, temos dois pon-
tos para análise: o número de 
estrangeiros utilizados nesta 
competição por cada equipa e 
a percentagem de minutos 
que os estrangeiros jogaram 
em cada equipa (minutos jo-
gados pelos estrangeiros / [nº 
de jogos x 11 jogadores x 90 
minutos]).

Este campeonato, tam-
bém denominado de Liga Re-
velação, além de ser a rampa 
de lançamento para muitos 
jovens, é utilizado por alguns 
clubes para reabilitar atletas 
do plantel principal que pos-
sam estar a retomar de lesões, 
por exemplo. No entanto, te-
mos equipas com mais de 10 
estrangeiros utilizados na 
competição (o que acontece 
com 9 das 14 equipas!) – ape-
nas a Académica, Rio Ave, 
Sporting, Marítimo e Bele-
nenses são as excepções. O 
Estoril (13) e o Portimonense 
(12) preferem os brasileiros; o 
Feirense (10) os nigerianos e o 
C ov a  d a  P i e d a d e  ( 6 )  o s 
chineses.

De uma forma mais rigo-
rosa, porque a utilização dos 
estrangeiros pode cingir-se 
apenas a um jogo em poucos 
minutos, fazemos a análise 
dos minutos jogados pelos jo-
gadores estrangeiros. Aí ve-
mos que cai drasticamente a 

utilização de estrangeiros por 
parte do Feirense e do Vitória 
FC (Setúbal), assim como da 
Académica (que já poucos uti-
liza). No entanto, o Portimo-
nense aumenta a influência 
dos estrangeiros em jogo e é o 
líder nos dois “rankings”; é in-
crível esta aposta dos algar-
vios em cerca de 7 estrangei-
ros em cada um dos 14 jogos já 
jogados. Pode ver-se que na 
maioria das equipas a % de mi-
nutos que os estrangeiros jo-
gam diminui em relação à % 
dos estrangeiros utilizados. 
Por exemplo, o Feirense utili-
zou 17 portugueses e 17 es-
trangeiros, sendo que os mi-
nutos jogados foram 35% por 
estrangeiros e 65% por portu-
gueses. A conclusão é óbvia... 
mas fica para o leitor.

Fica para reflexão: é este o 
caminho?

Que fique bem claro: sou 
favorável a jogadores estran-
geiros no nosso país, desde 
que sejam inequívocas mais-
-valias (e melhores que os 
portugueses).

Nota: esta análise foi feita 
após a 14ª jornada da compe-
tição (todas as equipas tinham 
14 jogos, excepto Vitória SC, 
com 12, e Feirense e Benfica, 
ambas com 13), tendo como 
base as estatísticas do site ze-
rozero.pt.

Campeonato Nacional Sub-23 – é este 
o caminho?

OPINIÃO SOBRE FUTEBOL
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /NOV/DEZ'18

LORDELO 
AUDITÓRIO – ALORD
24 novembro | 21h30 | uma 
história que não lembra ao dia-
bo | Grupo Dramático e Re-
creativo da Retorta 1 dezem-
bro | XXII aniversário da Fun-
dação ALORD 15 dezembro | 
bailado | Dom Quixote | Aca-
demia de Dança da Boavista 
Até 31 dezembro | exposição | 
arte Sacra II 

BIBLIOTECA – ALORD
29 novembro | histórias de en-
cantar| o gato assustadiço | Rus-
sel Punter 27 novembro | 
16h30 | teatro de fantoches | 
Ungali  escritor do mês de no-
vembro| Raúl Brandão escritor 
do mês de dezembro| Ana Luísa 
Amaral novembro | o leituras 
sugere… | temas infantojuvenis 
| Pedro Alecrim| António Mota 
dezembro | o leituras sugere… | 
temas infantojuvenis | feliz natal 
lobo mau | Clara Cunha 1 de-
zembro | Aniversário Biblioteca 
| espetáculo de teatro | lordator 
juvenil

COOPERAÇÃO - ALORD
28 novembro | 14h30 |expres-
são dramática 5, 10 dezembro | 
14.30 horas |artes manuais | de-
coração de velas | enfeites de 
natal De 17 a 29 dezembro | ati-
vidades nas férias de natal | ar-
tes manuais |sessões de cinema 
| culinária

Património Concelhio
PAREDES (cidade)
Até 30 novembro | De 2ªfeira a 
6ªfeira | Biblioteca de Paredes | 
exposição de fotografia |  paisa-
gens da minha terra | Paulo Ale-
xandre  Até 25 novembro | De 
2ªfeira a 6ªfeira | Casa da Cultu-
ra | exposição | memória jurídica 
como fonte histórica da evolu-
ção em sociedade | Delegação 
de Paredes da Ordem dos 
Advogados 

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
HÚMUS

AUTOR:
RAUL BRANDÃO, 
ESCRITOR DO MÊS

A Vila 
15 de novembro
A vila petrifica-se, a vila 

abjeta cria o mesmo bolor. 
Mora aqui a insignificância 
e até à insignificância o 
tempo imprime carácter. 
(…)

Cabem aqui seres que 
fazem da vida um hábito e 
que conseguem olhar o céu 
com indiferença e a vida 
sem sobressalto, e esta mi-
xórdia de ridículo e de figu-
ras somíticas. (…)

Cabem aqui dentro as 
velhas cismáticas, atrás de 
interesses, de paixões ou 
de simples ninharias, dis-
solvendo-se no éter, e logo 
substituídas por outras ve-
lhas, com as mesmas ou 
outras plumas nos penan-
tes, com os mesmos ou ou-
tros ridículos, fedorentas e 
maníacas; os homens a 
quem se foram apegando 
pela vida fora dedadas de 
mentira, prontos para a co-
va — e o Gabiru e o seu so-
nho. Cabe aqui o céu e as 
lambisgoias com as suas 
mesuras, a morte e a bisca 
de três. E cabe aqui tam-
bém uma velha criada, que 
se não tira diante dos meus 
olhos. Obsidia-me. Carre-
ga. Obedece. Serve as ou-
tras velhas todas. A Joana é 
uma velha estúpida.

“Uma história 
que não lembra ao diabo”

N
um recinto de 
uma pequena 
feira de uma 

cidade do interior encon-
tram-se,  entre outros, 
dois malandros, uma fa-
mília sonhadora que não 
tem onde cair morta, um 
compadre simplório que 
desaparece sem deixar 
rasto, um cego sem guia, 
um aleijado que não man-
ca, um fotógrafo que tem 
uma máquina que corta 
pernas, um leque de ven-
dedores insolentes e vi-
garistas, um fiscal arma-
d o  a o  p i n g a r e l h o ,  u m 
doutor dentista carnicei-
ro, uma cigana que a sabe 
toda e uma meretriz capi-
talista e danada para os 
negócios.

O que é que todas es-
tas personagens têm em 
comum?

O melhor será no pró-
ximo sábado, dia 24 de 
novembro, reservar uma 
cadeira da plateia do Au-
ditório da Fundação A 
L o r d  p a r a  a s s i s t i r  à s 
21h30 à peça “uma histó-
ria que não lembra ao dia-

bo”, uma comédia teatral 
levada à cena pelo Grupo 
Dramático e Recreativo 
da Retorta. No final da 
encenação, seguramen-
te, terá a resposta. 

“Uma história que não 
lembra ao diabo” tem en-
cenação de Laura Avelar 

Ferreira e coloca em pal-
co 11 atores deste grupo 
teatral de Valongo.

Apesar de a fundação 
datar de 19 de março de 
1942, o Grupo Dramático 
e Recreativo da Retorta 
apareceu muitos anos an-
tes, existindo documen-

António Orlando  | texto

TEATRO. Comedia sobe ao palco da Fundação ALORD. A encenação está a 
cargo do Grupo Dramático e Recreativo da Retorta que contabiliza décadas 
de amor ao teatro. 

tos e registos que provam 
essa longevidade nomea-
damente os ensaios reali-
zados na adega de uma 
mercearia existente no 
mesmo lugar. O grupo era 
constituído por um pu-
nhado de homens e mu-
lheres amantes do teatro 
não havendo descrimina-
ção social. “Dele faziam 
parte os mais cultos mas 
também os que não sabe-
riam ler nem escrever.  Os 
mais velhos ainda se lem-
bram do início. Relatam a 
dificuldade que as rapari-
gas tinham em fazer tea-
tro. Valia à Retorta o fac-
to de o grupo ser consti-
tuído por famílias o que 
contornava naturalmen-
te essa questão. No en-
tanto, as raparigas iam 
sempre acompanhadas 
para o ensaio por um ho-
mem mais velho, que por 
norma seria o pai ou fami-
l i a r  p r óx i m o”,  r e c o r d a 
fonte do Grupo Dramáti-
co e Recreativo da Retor-
ta. São múltiplas as peças 
encenadas. “Zé do Telha-
do” é o seu grande suces-
so. Ainda hoje, a Retorta 
é apelidada pelos mais 
velhos como o grupo “d`a 
Malta do Zé do Telhado”.
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OS NOSSO EMPRESÁRIOS

Bag’ Store chegou à cidade

D
epois do sucesso 
em Baltar a loja 
de malas e aces-

sórios Bag’ Store abriu um 
novo espaço em Paredes. Lo-
calizada na superfície co-
mercial Intermarché, em 
Mouriz, na cidade de Pare-

des, a Bag’ Store apresenta-
-se com o mesmo serviço de 
excelência na comercializa-
ção de marcas com registo 
“premium” no mercado da 
especialidade. 

“Quando abrimos a pri-
meira loja, já tinha em mente 
a expansão do negócio à ci-
dade sede do concelho”, ex-
plica Francisco Alves o Nos-

so Empresário.  Malas, aces-
sórios de moda e artigos de 
bijuteria são o core business 
da Bag’ Store em colecções 
suscetíveis de arrebatar o 
c o r a ç ã o  à  m u l h e r 
cosmopolita. 

Malas de senhora, cartei-
ras de homem, malas de via-
gem, brincos, lenços, pulsei-
ras, colares, cintos, carteiras 

e calçado de senhora, são ar-
tigos que ostentam marcas 
registadas acima de qual-
quer suspeita.  Desde Miguel 
Vieira a Rufel passando pela 
Cavalinho, Liu.Jo, Valentino 
até às Malas de Viagem Sam-
sonit e American Tourister, 
etc.   A nova loja da Bag’ Store 
está aberta todos os dias en-
tre as 10h00 e as 20h00. 

António Orlando  | texto

MODA. Moda. Marca expande-se à cidade de Paredes numa estratégia de afirmação como 
loja de referência de malas, sapatos e bijuteria.
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NECROLOGIA

FALECEU

SANDRA ADELAIDE 
COELHO DA COSTA
Faleceu no dia 10 de novembro com 43 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes  

e residente em, Bitarães, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA TERESA 
DE ALMEIDA NUNES
Faleceu no dia 14 de novembro com 81 anos. 
Era natural e residente em Duas Igrejas,  

Paredes. Era viúva de José da Silva Barros.

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 Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

AMÉRICO LEAL MOREIRA
Faleceu no dia 20 de novembro com 83 anos. 
Era natural de Lordelo- Paredes e residente na 
Rua José Manuel Ribeiro da Silva, n.º 90, Lor-
delo, Paredes. Era casado com Virgínia Ribeiro 
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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, segunda-feira, dia 26 de novembro às 19:30 
horas na Igreja de Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

DIAMANTINO FILIPE 
CAMPOS FERREIRA
Faleceu no dia 9 de novembro com 42 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente 
na Rua Antero Ferreira Leal, n.º 2167, Lordelo, 

Paredes. Era casado com Mónica Susana de Barros Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

GUILHERME 
AUGUSTO GONÇALVES
Faleceu no dia 11 de novembro com 78 anos. 
Era natural de Astromil – Paredes e residente 
na Rua Gandra da Amoreira, n.º 434, Gandra, 

Paredes. Era casado com Maria da Conceição Gomes Ferreira 
da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUINA 
MOREIRA MARQUES
Faleceu no dia 12 de novembro com 76 anos. 
Era natural de Mouriz – Paredes e residente 
na Rua da Agrela, n.º 158, Madalena, Paredes. 

Era viúva de Alcibíades da Silva Teixeira.

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  
MADALENA / PAREDES

FALECEU

LUZIA GARCIAS SOARES
Faleceu no dia 9 de novembro com 80 anos. 
Era natural de Capela – Penafiel e residente  
na Rua Ribeiro de Baixo, n.º 2, Madalena, Pare-
des. Era casada com Adelino de Castro Martins.

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  

MADALENA / PAREDES

FALECEU

MARIA ALBERTINA 
TEIXEIRA MOUTINHO
Faleceu no dia 11 de novembro com 93 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

 e residente na Trav. Alameda Dr. José Cabral,  
n.º 15, Paredes. Era solteira..

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

FALECEU

ROSA FERREIRA PACHECO
Faleceu no dia 17 de novembro com 81 anos. 
Era natural de Vandoma- Paredes e residente 
na Trav. Santa Eulália, n.º 23, Vandoma, Paredes. 
Era viúva de Joaquim Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, domingo, dia 25 de novembro às 10 horas na 
Igreja de Vandoma, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

VANDOMA / PAREDES
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Gandra, Rebordosa e Lordelo  
poderão apanhar o comboio

Os municípios do Vale do 
Sousa estão a estudar a pos-
sibilidade da ferrovia que li-
ga a linha do Douro ganhe 
um ramal a Paços de Ferreira 
e Felgueiras. Um estudo pre-
liminar, revelado pelo jornal 
Público, diz que nova linha 
teria 36,5 quilómetros e po-
deria custar entre 200 a 300 
milhões de euros. Sairia de 

Valongo e cruzaria os conce-
lhos de Paredes, Paços de 
F e r r e i r a ,  L o u s a d a  e 
Felgueiras.

A ideia inicial da linha do 
Vale do Sousa partiu do mu-
nicípio de Paços de Ferreira, 
mas depressa se concluiu 
que faria sentido que este 
ramal da linha do Douro de-
veria prolongar-se a Felguei-
ras. Num dos traçados plas-
mado no estudo preliminar, a 
linha contaria com estações 

ou apeadeiros em Sobrado, 
Gandra, Rebordosa, Lordelo, 
Frazão, Arregada, Paços de 
Ferreira, Freamunde, Figuei-
ras, Ordem, Lousada, Idães, 
Torrados e Felgueiras.

O estudo, feito em parce-
ria com especialistas da As-
sociação Comboios XXI, tem 
como premissa que a via fér-
rea sirva o centro de Paços 
de Ferreira, Lousada e Fel-
gueiras e em função disso 
propõe vários traçados al-

ternativos. Todos obedecem 
aos instrumentos de gestão 
territorial e às especifica-
ções técnicas de interopera-
bilidade ferroviária da União 
Europeia, nomeadamente 
raios de curva e inclinações, 
para uma via férrea dupla 
electrificada.

O projecto poderá inte-
grar o Plano Nacional de In-
vestimentos 2030. Essa é 
pelo menos a pretensão dos 
autarcas.

FALECEU

ISABEL MARIA DE 
ALMEIDA MARAFÃO
Faleceu no dia 13 de novembro com 52 anos. 
Era natural de Paranhos-Porto e residente 
na Rua Nova do Paço, n.º 189, Bustelo, Penafiel. 

Era viúva de António Manuel Amaral da Rocha. 

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
BUSTELO/ PENAFIEL

FALECEU

MANUEL LUÍS 
FERREIRA SOARES
Faleceu no dia 20 de novembro com 66 anos. 
Era residente na Rua 1º de Maio, n.º 136,  
Parada de Todeia, Paredes. Era casado  

com Olga Maria Oliveira dos Santos Soares.

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

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

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

n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PARADA DE TODEIA / PAREDES

Diana Pacheco é Campeã 
Nacional sub18

Paredense lidera 
Associação Nacional de 
Clubes de Patinagem

Zaragata entre  
irmãos levou-os para  
o hospital

Eletricista de  
Recarei condenado  
a oito anos de prisão 
por vender droga

A atleta de Paredes ven-
ceu a final do Drive Tour no 
Montado e confirmou o título 
no circuito nacional de Golfe.

Em segundo lugar do Dri-
ve Tour ficou Inês Pereira, de 
Miramar, enquanto Inês San-
tos, do Oporto completa o 
pódio.

A jogadora do Paredes 
Golfe Clube recebeu o prémio 
das mãos de Miguel Franco de 

Sousa, presidente da Federa-
ção Portuguesa de Golfe, e na 
presença do selecionador na-
cional Nélson Ribeiro, assim 
como do seu treinador, Mi-
guel Valença.

Diana Pacheco é deste 
modo, a quarta campeã nacio-
nal feminina natural de Pare-
des, depois de Ana Rita Félix, 
Leonor Bessa e Inês Megre 
Barbosa.

A Assembleia-Geral Elei-
toral da Associação Nacional 
de Clubes de Patinagem 
(ANACP) confirmou no dia 
16 de novembro a eleição da 
única lista a sufrágio, lidera-
da pelo paredense Rui Car-
valho, em representação da 
Casa do Povo da Sobreira. 
Tratou-se da eleição de uma 
lista de continuidade em re-
lação aos órgãos sociais 
anteriores.

Responsável por organi-
zar o maior torneio de Hó-
quei em Patins do País, Rui 
Carvalho, lidera também o 
processo de criação da Asso-
ciação Europeia de Clubes 

de Hóquei em Patins com 
sede em Barcelona. A consti-
tuição está prevista para o 
próximo mês de janeiro.

Com todos os votos a fa-
vor, a AG reconduziu muitos 
dos órgãos sociais, atribuí-
dos a clubes (que são os asso-
ciados da ANACP) e não in-
divíduos, confirmando-se 
depois a indicação que cada 
clube fez para representar 
no cargo. Desde logo, desta-
ca-se a indicação de Rui Car-
valho para a presidência 
num cargo que ocupa desde 
2012 em representação da 
Direção da Casa do Povo da 
Sobreira.

Uma rixa entre irmãos 
no passado domingo em 
Lordelo acabou com um 
deles esfaqueado e o outro 
com a cabeça rachada. 

Uma das vítimas, de 50 
anos, antes de ser esfa-
queada, agrediu o irmão 
de 53 anos com uma pe-
dra na cabeça.  Os dois ir-
mãos foram levados, pe-

los bombeiros do Lordelo, 
para o hospital de Vale de 
Sousa. 

A equipa da viatura 
médica de emergência e 
reanimação de Penafiel e 
a GNR estiveram no local. 
As agressões entre os 
dois homens são descritas 
p e l o s  v i z i n h o s  c o m o 
frequentes.

Um eletricista de 66 
anos, residente em Reca-
rei, foi condenado a oito 
anos e dois meses de prisão 
por pagar a toxicodepen-
dentes para revenderem 
droga (heroína e cocaína) 
nos concelhos de Paredes, 
Lousada, Paços de Ferreira 

e Valongo. O pagamento 
era feito em droga, alimen-
tando o vício. Os revende-
dores (2) foram igualmente 
condenados. Um terá de 
cumprir quatro anos e oito 
meses de cadeia e o outro 
seis anos e dois meses de 
prisão.
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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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
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