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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A
pós a IIª Guerra Mundial, vários países 

ficaram em situação difícil, a nível de 

emprego, devido à redução comercial. 

Portugal, que não tinha participado na guerra, foi 

vítima da mesma pela falta de exportações, situa-

ção que já se arrastava com a guerra civil de Espa-

nha de 1936/39. Como Portugal tinha várias Pro-

víncias Ultramarinas sob sua tutela, milhares de 

cidadãos deslocaram-se para lá, onde trabalham 

para o desenvolvimento dessas regiões e para o 

sustento das famílias. Essa debandada de profis-

sionais, de várias artes e serviços, levou consigo 

muito do conhecimento da área do trabalho técni-

co e profissionalizado, em especial para Angola e 

Moçambique. Ali viveram com as suas famílias, e 

lá nasceram parte dos seus filhos, constituindo-se 

parte da força laboral nos serviços, na indústria, 

no comércio, na pecuária, etc. Conheci de perto a 

felicidade de muitos desses Portugueses. Hoje 

presto tributo a Leonel Joaquim, homem com uma 

forma serena de estar e viver, e tecnicamente per-

feito na reparação de motores a diesel. Nascido 

em 1936, no Concelho da Sertã, 

foi jovem para Lisboa aprender 

a arte de mecânico. Cumprido o 

serviço militar, partiu para An-

gola contratado pela firma “Ri-

maga” e destinado à Cidade de 

Carmona, no Uíge. Chegou a 

técnico principal do laboratório 

de injeção diesel e chefe de ofi-

cina, pela sua alta competência 

profissional, adquirida com em-

penho e dedicação à sua espe-

cialidade. Mas, com vontade de 

melhores conhecimentos, recorreu á Firma Ro-

bert Bosch, em Joanesburgo, na Africa do Sul, e ali 

frequentou um estágio aprofundado de monitor e 

chefia durante seis meses. Com isto surgiu a opor-

tunidade de o patronato lhe oferecer uma quota 

na empresa, que se desenvolveu em grande esca-

la, e assim conseguiu uma vida folgada com a sua 

mulher Ana Meireles, que ali conheceu e com 

quem casou. Do casamento nasceram a Ivone, o 

Nuno e a Cláudia. Só que com a 

Revolução de 25 de Abril de 

1974, teve de abandonar Car-

mona, despojado de tudo. Fixa-

do na Freguesia de Mouriz, em 

Paredes, terra da sua mulher, 

quis trabalhar e em Dezembro 

de 1979 alugou um espaço na 

vila onde criou a firma LUSO-

DIESEL, em sociedade com o 

cunhado Adão, no ramo ligado à 

injeção diesel. A empresa tor-

nou-se famosa com o seu serviço 

prestado com elevado profissionalismo. Pessoa 

ambiciosa no desenvolvimento da empresa, mas 

muito humilde na ligação com os seus clientes e 

empregados, tornou-se uma figura de muito pres-

tigio, estimado e admirado. Em 1992, criou outra 

firma com sucesso, a REALDIESEL, em Vila Real. 

Dizia-se feliz e preparou a família para o substi-

tuir. Partiu em 2015, deixando saudades a todos 

com quem lidou e o consideraram sereno e leal.

Leonel Joaquim (Lusodiesel)

POR: GASTÃO MOREIRA

Há evidência que um bom estado nu-

tricional da grávida desempenha um 

papel fundamental no desenvolvi-

mento do feto.

O dia alimentar deve ser equilibrado 

e diversificado onde inclua proteí-

nas, hidratos de carbono, gorduras 

saudáveis, vitaminas e minerais na 

dose certa. Nesta fase estão proibi-

das dietas de emagrecimento, mes-

mo se a mulher tiver excesso de 

peso.

Há um aumento das necessidades 

nutricionais, sendo estas recomen-

dações adaptáveis a cada mulher, 

tendo em conta as diferenças indivi-

duais. É aconselhável a adoção de 

um estilo de vida saudável mesmo 

antes de engravidar com o objetivo 

de evitar complicações durante a 

gestação e mesmo com a saúde do 

bebé e da própria mãe.

Há também condições maternas, 

ocorrentes com muita frequência na 

gravidez, que necessitam de cuida-

dos nutricionais, como por exemplo, 

náuseas, vómitos, azia, obstipação 

(prisão de ventre), desnutrição e 

obesidade/excesso de peso.

Então, seguem algumas recomenda-

ções da Organização Mundial de 

Saúde para uma gravidez saudável:

– Aumento de peso adequado;

– Prática regular de atividade física;

– Alimentação de acordo com os 

guias para uma alimentação saudá-

vel (“Roda dos Alimentos”);

– Suplementação adequada de vita-

minas e minerais;

– Evitar o consumo de bebidas al-

coólicas, tabaco e outras substân-

cias nocivas;

–  M a n i p u l a ç ã o  s e g u r a  d o s 

alimentos.

Sendo uma fase tão importante na 

vida da mulher e do bebé, é essencial 

um acompanhamento por prestado-

res de saúde especializados e capa-

zes. Se está a pensar em engravidar 

ou se já está grávida, aconselhe-se 

com o seu médico e nutricionista.

Nutrição 
na Gravidez

DIANA AMARA CARNEIRO
Nutricionista na CLÍNICA ANA SILVA  |  (C.P: 2957N)
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

R
ecebeu a Direção do Progresso de Paredes uma comuni-
cação do treinador do Aliança de Gandra, Mário José 
Pereira da Rocha a propósito da notícia da última edição 

do Progresso de Paredes intitulada “Vitória do Nun´Álvares em 
Gandra envolta em polémica” que foi enquadrada por uma fotogra-
fia do Estádio do Aliança de Gandra onde fortuitamente o treina-
dor também aparece.

Acontece que a presença do Mário Rocha na fotogragfia é me-
ramente circunstancial e nada tem a ver com a notícia, sendo que 
está enquadrado pelo lugar público onde se encontra.

E, cabe esclarecer, sobretudo, que a notícia nada refere de ne-
gativo ou desonroso quer quanto à pessoa de Mário Rocha, que 
nem sequer é referido, quer quanto ao próprio clube Aliança de 
Gandra, cujo comunicado, emitido a propósito dos boatos que cir-
cularam nas redes sociais, se reproduz amplamente ocupando mais 
de metade do texto!

Aliás, o sentido e propósito da notícia foi exatamente o de am-
pliar o alcande do comunicado da Direção do Aliança Clube de Gan-
dra, e da sua defesa institucional de todas as pessoas ligadas ao 
clube, necessariamente também do treinador Mário Rocha, em 
que se defende da acusação constante das redes sociais de favore-
cimento a um clube vizinho.

O assunto da notícia não foi, pois, o “alegado favorecimento” 
mas o esclarecimento prestado pela Direção do Aliança Clube de 
Gandra, repondo o seu direito ao Bom Nome, Honra e Reputação, 
que nas redes sociais estava a ser posto em causa.

Reposição que o Jornal Progresso de Paredes ajudou a fazer, 
como bem se pode constatar da leitura da notícia.

Por isso nem a notícia, nem obviamente a fotografia do Estádio 
do Aliança de Gandra onde o seu treinador se encontrava, têm 
qualquer conteúdo desonroso.

Pelo contrário repõem, com a abrangência e o alcance que este 
Jornal tem, tal Honra e Reputação no elevado lugar que merece, ao 

reproduzir as partes essenciais do Comunicado da Direcção. 
Transcrevendo:

“A Direcção do Aliança (de Gandra) lembra os quase 73 anos de 
“um clube sério e não pode pactuar com esta onda nebulosa que se 
quer criar em torno de toda a estrutura do plantel sénior”.

Não foi, pois, beliscada a Honra do treinador Mário Rocha uma 
vez que à imagem do Estádio utilizada não pode ser associado qual-
quer conteúdo desonroso, sequer ao nível de levantamento ou in-
sinuação de qualquer suspeição.

De qualquer maneira e como prezamos a Honra e o Bom Nome 
como valores absolutos e não deslustra ninguém reconhecer o 
Bom Nome e a Honra dos outros, quando existe, pretendemos es-
clarecer que, conforme o teor da notícia publicada, o alarido das 
redes sociais quanto ao alegado favorecimento ao SC Nun’Álvares 
foi imediatamente desmentido pela Direção do Aliança Clube de 
Gandra em nome da sua estrutura do Futebol Sénior, em que se in-
clui o treinador Mário Rocha, sendo todos pessoas que ao nosso 
jornal merecem todo o respeito e cuja integridade, como os pró-
prios afirmaram no comunicado, não pode ser posta em causa pelos 
boatos das redes sociais modernas.

Assim tem o Jornal O Progresso de Paredes o treinado Mário 
Rocha, figura pública como treinador do Aliança de Gandra, como 
pessoa de Bom Nome, Honrada e íntegra que não pode ser associa-
do, tal como a Direcção do Aliança Clube de Gandra e, sobretudo, o 
grande clube que é o Aliança de Gandra, aos alegados favorecimen-
tos vinculados nas redes sociais.

Exatamente como a notícia do Progresso de Paredes de 
15/03/2019 reproduz e pretende difundir e tal como o treinador 
Mário Rocha nos solicitou podemos declarar, porque é verdade, 
que a imagem utilizada foi do Estadio do Aliança de Gandra (e não 
do Mário Rocha individualmente) não tendo relação direta com a 
notícia sobre o desmentido publicado pela Direcção do Aliança de 
Gandra em relação aos boatos constantes das redes sociais.

Sobre o Mário Rocha podemos dizer que não temos, nem nunca 
tivemos, qualquer suspeita sobre a sua Honra, Seriedade e 
Consideração.

Pelo contrário, podemos afirmar que é uma pessoa que muito 
estimamos e admiramos pela sua postura de rigor e dedicação que 
testemunhamos sempre ter tido no mundo do futebol.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Direito de  resposta de Mário Rocha
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Acidente fatal na A4
Um jovem de 15 anos 

de Resende, morreu, no dia 
16 de março, na sequência 
de um despiste de moto na 
A4, em Paredes. 

O acidente aconteceu 
no sentido Porto-Amaran-
te e provocou ainda feri-
mentos ligeiros num outro 

adolescente, de 17 anos. 
Segundo os Bombeiros de 
Paredes, o alerta foi dado 
às 18h37 e no local estive-
ram cinco veículos com 19 
elementos,  que foram 
apoiados pela VMER do 
Hospital de São João, GNR 
e Brisa. 

Acidente na A42  
feriu atletas  
de Paços de Ferreira

Um acidente que envol-
veu dois carros, na tarde de 
domingo, dia 24 de março, 
na A42 em Lordelo, provo-
cou ferimentos em oito 
atletas da equipa feminina 
de juvenis de voleibol da 
Juventude Pacense, de Pa-
ços de Ferreira.

As jovens viajavam nu-

ma carrinha que foi abal-
roada por um Porsche 
que se despistou no senti-
d o  P o r t o  -  P a ç o s  d e 
Ferreira. 

As oito atletas regres-
savam a casa, depois de 
terem realizado um jogo 
do campeonato regional 
em Santa Maria da Feira.

Gang da marreta 
preso em Lordelo

Quatro indivíduos 
armados foram deti-
dos pela Polícia Judi-
ciária (PJ) do Porto, no 
dia 20 de março, cerca 
de uma hora depois de 
roubarem um banco 
no centro de Lousada. 

Os assaltantes se-
rão os mesmos que 
assaltaram no início 
do mês o Millennium 
BCP de Gandra. 

O método usado 
foi em tudo semelhan-
te ao util izado em 
Lousada. 

A detenção ocor-
reu nas traseiras da 
igreja de Lordelo, em 
Paredes, e apanhou 
de surpresa muitos 
populares que esta-
vam no local.

Os detidos são de 
Vila Nova de Gaia e do 
Porto e todos têm ca-
dastro. Entre o arma-

mento que lhes foi 
apreendido, estava 
uma metralhadora. 
Em Gandra, os assal-
tantes queimaram o 
carro que os levou ao 
Millennium BCP. 

Em Lousada, os as-
saltantes chegaram 
ao Millennium BCP 
pelas 16.30 horas 
num BMW preto. De 
imediato, três dos ele-
mentos dirigiram-se 
ao banco, onde, com 
uma marreta, parti-
ram as portas de vidro 
de acesso ao balcão. 
Aí, um dos ladrões dis-
parou para o ar, en-
quanto os comparsas 
ameaçaram os cerca 
de 10 funcionários do 
banco.

Depois, todos re-
colheram cerca de 20 
mil euros e, perante o 
olhar de medo dos tra-
balhadores, regressa-
ram à viatura.

António Orlando  | texto

Tribunal de Paredes ganha ins  tância central cível  
e perde “menores” do Marco e  Amarante

F
oi publicado em 
Diário da Repúbli-
ca (DR) de 18 de 

m a r ç o ,  o  D e c r e t o - L e i 
38/19, que altera o regime 
aplicável à organização e 
funcionamento dos Tribu-
nais Judiciais. 

No novo mapa judicial o 
Tribunal de Paredes passa a 
Instância Central Cível. Por 
outras palavras, todas as 
ações declarativas cíveis de 
processo comum de valor 
superior a 50 mil euros da 
região da Comarca Porto 
Este que cheguem à barra 

MAPA JUDICIAL. Tribunal Judicial de Paredes ganha nova centralidade na 
Comarca Porto Este. A curto prazo todos os processos cíveis de valor acima dos 50 
mil euros da região serão tratados em Paredes.

António Orlando  | texto
do tribunal serão tratadas 
em Paredes. 

O Tribunal de Paredes, 
por outro lado, mantém a 
Instância Central do Tribu-
nal de Menores e Família, 
embora ligeiramente redu-
zida na sua influência no 
que à região diz respeito. 
Isto é, as litigâncias que sur-
jam em Amarante e no Mar-
co de Canaveses, deixam de 
ser tratadas em Paredes 
como eram até aqui e pas-
sam para o Tribunal Judicial 
Marcuense. 

A revisão do mapa judi-
ciário, levada a cabo pelo 
Ministério da Justiça, leva 
para Penafiel a centraliza-

ção do Juízo de Instrução 
Criminal (JIC) até aqui a 
funcionar no Tribunal do 
Marco de Canaveses bem 
como o DIAP que estava em 
Paredes.

Com este diploma, o Tri-
bunal de Paredes passa a 
possuir os seguintes Juízos 
de competência especiali-
zada: Juízo local cível, com 
área de competência terri-
torial para o município de 
Paredes ( com 2 Juízes/as), 
o Juízo local criminal com 
área de competência terri-
torial para o município (2 
Juízes/as) e o Juízo de famí-
lia e menores de Paredes  – 
área de competência terri-

torial: municípios de Pare-
d e s ,  Pe n a f i e l ,  Pa ç o s  d e 
Ferreira, Lousada e Felguei-
ras (4 Juízes/as). Do quadro 
de magistrados do Ministé-
rio Público (MP) afetos à 
Comarca do Porto Este, são 
destacados para o Tribunal 
d e  P a r e d e s  q u a t r o 
Procuradores.

O “novo” papel do Tribu-
nal de Paredes só entrará 
em vigor após portaria go-
vernamental uma vez que 
as obras de ampliação do 
Palácio da Justiça ainda não 
foram realizadas. 

A expectativa de Ale-
xandre Almeida, autarca 
local, expressa em reunião 
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Tribunal de Paredes ganha ins  tância central cível  
e perde “menores” do Marco e  Amarante

d e  c â m a ra ,  é  d e  q u e  a s 
obras sejam realizadas ain-
da no corrente ano civil. 

Recorde-se que a em-
preitada de ampliação do 
Tribunal de Paredes foi pro-
tocolada a 23 de outubro 
ú l t i m o ,  e m  d o c u m e n t o 
subscrito pelos responsá-
veis pelo Município de Pa-
redes e pelo Ministério da 
Justiça. 

No âmbito do acordo ca-
berá à autarquia a execução 
da obra, recebendo uma 
c o m p a r t i c i p a ç ã o  d o 
Estado.

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este

Sede: Penafiel.
Tribunal da Relação competente: Porto.
Área de competência territorial: municípios de Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco 
de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.
Quadro de Juízes: de 46 a 50.
Juiz Presidente: 1 (sediado em Penafiel).
Magistrado do Ministério Público Coordenador: 1 (sediado em Penafiel).
Administrador Judiciário: 1 (sediado em Penafiel).

Juízos de competência especializada
Juízo central criminal de Penafiel
Área de competência territorial: Comarca do Porto Este
Juízes: 6
Juízo local cível de Penafiel

Área de competência territorial: Município de Penafiel
Juízes: 1
Juízo local criminal de Penafiel
Área de competência territorial: Município de Penafiel
Juízes: 2

Juízo de instrução criminal de Penafiel
Área de competência territorial: Comarca do Porto Este
Juízes: 2

Juízo do trabalho de Penafiel
Área de competência territorial: Comarca do Porto Este
Juízes: 4

Decreto-Lei 38/19

“Com este decreto-lei, construído num contexto de diálogo alargado com os operadores 

judiciários, dá-se um outro passo corretivo, ordenado para assegurar a aproximação dos 

equipamentos judiciários aos utentes do sistema de justiça e a adequação da oferta judiciá-

ria à realidade das distintas circunscrições.”

Competências juízo centrais cíveis

– A preparação e o julgamento das ações declarativas cíveis de processo comum de valor 
superior a € 50 000,00 (art. 117.º, n.º 1, al. a) ); 

– Preparar e julgar os procedimentos cautelares a que correspondam ações da sua compe-
tência (art. 117.º, n.º 1, al. c) 

P r evê - s e  u m  i nve s t i -
mento de cerca de 600 mil 
euros.

O presidente da Câma-
ra, Alexandre Almeida, na 
ocasião, disse que a amplia-
ção do tribunal vai corres-
ponder a uma reivindicação 
antiga de Paredes ao per-
mitir, nomeadamente, a ins-
talação da instância central 
cível para responder ao di-
namismo económico do 
concelho, que é o maior po-
lo nacional de produção de 
mobiliário.

O autarca afirmou que a 
intervenção incluirá a aqui-
sição de um terreno contí-
guo ao Tribunal, para lá ser 
construído um novo edifí-
cio que ampliará as atuais 
instalações.

A Câmara de Paredes, 
acrescentou o autarca, iria 
avançar com uma candida-
tura, no âmbito dos Planos 
de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU), para com-
participar a reabilitação do 
Palácio da Justiça.

O novo edifício terá dois 
pisos e uma cave para esta-
cionamento e o projeto pre-
vê a criação de salas de au-
diência, salas de espera e 
gabinetes de juízes.

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este

Juízo central cível de Paredes

Área de competência territorial: Comarca do Porto Este

Juízes: 4

Juízo de família e menores de Paredes

Juízes: 4

Quadro de magistrados do Ministério Público 

Paredes

Procurador da República: 4

PUB
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Sul do concelho com plano de desenvolvimento

C
hama-se “Cá Pa-
redes”, o projeto 
que aponta para 

o desenvolvimento da zona 
sul do concelho. “O que é 
produzido cá será vendido 
cá”, é a forma de valorizar os 
produtos e os produtores e 
garantir uma cadeia de pro-
dução biológica que hoje 
em dia, cada vez, mais apre-
c i a m o s ,  d i z e m  o s 
promotores. 

O plano engloba vários 
subprojectos, entre eles, a 
criação de um Banco de Ter-
ras, realização de um Con-
curso de Hortícolas Gigan-
tes intitulado por “O Maior 
da Minha Aldeia”, criação de 

uma Cadeia Curta de Co-
mercialização e Desenvolvi-
mentoTurístico .

O Projeto “O Maior da 
Minha Aldeia” inicia-se já 
na próxima quarta feira 
com uma sessão de divulga-
ção na Junta de Freguesia 
da Sobreira, pelas 21h. Esta 
iniciativa consiste numa 
competição entre agricul-
tores do território cujo ob-
jetivo passa por premiar os 
que apresentem produtos 
agrícolas de maior dimen-
são (volume e/ou peso). “O 
concurso permitirá dar visi-
bilidade aos produtores lo-
cais e estimular o interesse 
das populações locais na 
agricultura, contribuindo 
para conferir um maior di-
namismo ao território”, ex-

plicou a vereadora Beatriz 
Meireles. Esta competição 
deverá ser realizada anual-
mente, um ano em cada fre-
guesia, de forma rotativa, 
s e n d o  A g u i a r  d e  S o u s a  
a freguesia onde se realiza-
rá a 1ª edição nos dias 28  
e  2 9  d e  s e t e m b r o .  “ O s  
concursos serão realizados 
n a s  f r e g u e s i a s  d o  S u l  
do Concelho, pois o propó-
sito do projeto é o desen-
volvimento desse mesmo 
t e r r i t ó r i o”,  j u s t i f i c a  a 
vereadora.

Durante a próxima sema-
na irão decorrer as restantes 
sessões de divulgação do 
projeto à população, bem co-
mo a sessão de capacitação 
para dotar os participantes 
de conhecimentos necessá-

rios ao desenvolvimento dos 
hortícolas gigantes. Essas 
sessões contarão com a pre-
sença de dois agricultores 
espanhóis experientes neste 
tipo de cultivo.   

“Este evento tem como 
principais objetivos, confe-
rir notoriedade ao conce-
lho de Paredes, atrair visi-
tantes, dar visibilidade aos 
produtores e produções 
locais e estimular o interes-
se na "agricultura sustentá-
vel", justificou Alexandre 
Almeida, Autarca de Pare-
des. As inscrições para o 
Concurso de Hortícolas Gi-
gantes já estão abertas. Pa-
ra  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  o s 
munícipes devem dirigir-se 
às Juntas de Freguesia e 
frequentar as sessões.

AGROTURISMO. Projeto desenvolvido pela autarquia juntamente com a empresa 
RURIS que aponta para o desenvolvimento da zona sul do concelho.

António Orlando  | texto

Sessões d'O Maior da Minha Aldeia

» 27 de março - 18H30 – Apresentação Pública do “Cá Pa-

redes” no Salão Nobre

» 27 de março – 21h – Apresentação do Projeto “O Maior 

da Minha Aldeia” - Junta de Freguesia da Sobreira;

» 28 de março – 21h – Apresentação do Projeto “O Maior 

da Minha Aldeia” - Junta de Freguesia de Louredo;

» 29 de março – 21h  - Sessão de Capacitação do projeto “O 

Maior da Minha Aldeia” - Junta de Freguesia de Aguiar de 

Sousa.

O projeto “Cá Paredes” 

- Banco de Terras
Este banco de Terras vai consistir num lote de terrenos nas 
freguesias que terão como finalidade serem colocados à 
exploração de jovens empreendedores que pretendam cul-
tivar as terras. A ideia é alugar os terrenos de forma a que as 
parcelas de cultivo sejam áreas consideráveis e sejam gran-
des explorações. 

- Cadeia Curta de Comercialização
Projeto dedicado à venda dos produtos hortícolas produzi-
dos localmente e comercializados no Concelho de Paredes. 
Assim sendo, uma vez por semana as escolas e IPSS do Con-
celho terão o “dia da sopa”. Sopas confecionadas com os 
hortícolas de cá. Sopas temáticas. Um dia temos a sopa de 
abóbora, outro dia teremos a sopa tomate, etc… Ou seja, “o 
que é produzido cá será vendido cá”. Esta é a forma de valo-
rizar os produtos e os produtores e garantir uma cadeia de 
produção biológica que hoje em dia, cada vez, mais 
apreciamos.

- Desenvolvimento Turístico 
Construção de Passadiços em Aguiar de Sousa a ligar Sra. 
do Salto à Torre do Castelo.  Com a parte das escarpas da 
Garganta da Senhora do Salto a poderem ser percorridas 
pelo passadiço, contemplando o Rio, depois haverá Sousa a 
meio do percurso a possibilidade de seguir pelo trilho pe-
destre já existente, passando pelos moinhos até à Torre do 
Castelo, monumento integrado na Rota do Românico. Com 
os passadiços o território do parque Natural da Senhora do 
Salto, integrado no Parque das Serras do Porto, será ainda 
mais valorizado do ponto de vista turístico.

- Concurso de Hortícolas Gigantes “O Maior da Minha Aldeia”.
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ELEIÇÕES EUROPEIAS

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

PUB

Portugal volta a eleger 21 eurodeputados
PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. As eleições parlamentares europeias de 2019 realizar-se-ão em Portugal no dia 26 de maio e 
terão como objetivo a escolha dos 21 deputados portugueses com assento no Parlamento Europeu. A pré-campanha já está na rua. 
Em Paredes já por cá passaram, Pedro Mota Soares, candidato do CDS e Pedro Marques, o ex-ministro do Equipamento e das 
Infraestruturas que lidera a lista do PS. 

PEDRO MARQUES
Candidato do PS, no jantar do Dia Internacional da 
Mulher assinalado em Paredes

CDS com casa cheia na conferência 
sobre a União Europeia

O cabeça de lista do Parti-
do Socialista (PS) às eleições 
europeias, Pedro Marques, 
foi o convidado especial do 
Jantar Comemorativo do 
Dia da Mulher realizado a 22 
de março, pela Concelhia de 
Paredes e que contou com a 
participação de mais de 300 
mulheres.

Pedro Marques conside-
ra essencial que Portugal 
fique com o pelouro dos 
fundos estruturais na pró-
xima Comissão Europeia. 
“A nossa aposta é conquis-
tar um Novo Contrato So-
cial para a Europa. Mais 
emprego, menos desigual-
dades, contas certas”. Para 
isso Pedro Marques afir-
mou que “somos o partido 
que promove uma efetiva 
igualdade de género, tanto 

salarial como em todos os 
aspetos da vida em socieda-
de, e o combate à violência 
doméstica e a todas as for-
mas de discriminação”, dis-
se o cabeça de lista do PS. 

O jantar serviu de oca-
sião para Manuel Pizarro, 
Presidente da Federação 
Distrital do PS/Porto des-
tacar que “o PS apresenta 
às eleições europeias uma 
lista inteiramente paritária, 
coerente com o nosso per-
curso continuado em defe-
sa da igualdade de género. 
Aqui está uma razão mais 
p a r a  a p o i a r  o  P S ” , 
sublinhou.

Com o lema “Somos Eu-
ropa”, a também candidata 
Isabel Santos revelou que 
“a importância na melhoria 
da condição de vida dos 

portugueses passa cada vez 
mais pela União Europeia”, 
deixando a mensagem de 
que “a visão do PS, é uma 
visão progressista”.

Para o Presidente da 
Concelhia do Partido Socia-
lista de Paredes, José Car-
los Barbosa, este evento 
dedicado a homenagear as 
mulheres “representa uma 
clara demonstração da nos-
sa capacidade de mobiliza-
ção para os desafios eleito-
rais que se avizinham. O PS 
em Paredes está cheio de 
vitalidade e com gente ca-
paz de lutar pela causa 
socialista”.

José Carlos Barbosa 
mostrou-se “orgulhoso da 
força e da união demons-
trada pelas mulheres socia-
listas de Paredes”.

CDS Paredes deu o ar-
ranque para as eleições eu-
ropeias de 2019 com confe-
rência “Portugal e a União 
Europeia”, no auditório da 
Junta de Freguesia de Vile-
la com a presença de Pedro 
Mota Soares.

 
O painel teve como con-

vidado principal o deputa-
do e candidato a eurodepu-
tado, ex-ministro da Segu-
rança Social, Pedro Mota 
Soares.

De acordo com o orador 
convidado, Pedro Mota 
Soares,  no CDS  “nós que-
remos ser os representan-
tes de cada um dos portu-
gueses em relação aos pro-
blemas que temos, e são 
muitos, numa perspetiva 
europeísta, o que nós que-

remos ser é os melhores a 
representar Portugal na 
Europa”.

“Precisamos de mais Eu-
ropa e menos Bruxelas” foi 
a expressão utilizada por 
Mota Soares quando se de-
batia os impostos europeus 
e a manutenção do veto 
“não podemos abrir mão do 
nosso direito de veto" e 
"não podemos aceitar que 
outros nos carreguem cada 
vez mais com impostos". Foi 
defendida pelo centrista 
também a ideia que Portu-
gal se deve afirmar como 
um país europeísta, mas 
não federalista.

O painel também contou 
com a participação do pre-
sidente da concelhia do 
CDS Paredes, que destacou 
a centralidade geoestraté-

gica de Portugal face aos 
outros países membros da 
União Europeia, pois “Por-
tugal é, por excelência, a 
porta de entrada, por via 
marítima, da Europa, e isso 
faz de nós um dos maiores 
países da União Europeia 
que tem de ser mais bem 
aproveitado num contexto 
de potenciação europeia”.

Na sessão de esclareci-
mento aberta à população, 
além de militantes e simpa-
tizantes do partido, o even-
to contou com a presença 
de vários representantes 
de associações locais, a pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Vilela, bem como do 
Deputado do CDS Álvaro 
Castelo-Branco e o presi-
dente da Distrital do Parti-
do, Fernando Barbosa.



8 Sexta-feira 29 de Março de 2019  oprogressodePAREDES

DESPORTO

Dérbi à  
moda antiga

Acabou da pior 
maneira o jogo de 
futebol, Rebordosa 
AC - Aliados FC Lor-
delo, realizado no 
d i a  2 4  d e  m a r ç o , 
realizado no Está-
dio Monte de Azevi-
do, em Rebordosa. 
Após o apito final os 
intervenientes de 
ambas equipas en-
volveram-se em es-
caramuças obrigan-
do à  intervenção 
d o s  m i l i t a r e s  d a 
GNR presentes no 
estádio.

A partida contou 
para a 29.ª jornada 
do campeonato da 
Associação de Fute-
bol do Porto Divi-
são Elite-Pro-Na-
cional Série 2 e ter-
minou com a vitória 
do Rebordosa por 
3/2. 

O jogo antevia-
-se quente quer pe-
lo histórico de riva-
lidade deste con-
fronto de vizinhos, 
quer pela luta pon-
tual em que ambas 
f o r m a ç õ e s  e s t ã o 
envolvidas para al-
cançar uma pontua-
ção que lhes permi-
ta o acesso aos luga-
r e s  a o  p l ayo f f  d e 
subida no campeo-
nato nacional.

Com a bola a cor-
r e r,  a  t e n s ã o  a u -
mentou com alega-
dos erros de arbi-
tragem que terão 
prejudicado o Alia-
dos de Lordelo. O 
Rebordosa entrou a 
ganhar no jogo na 
s e q u ê n c i a  d e  u m 

penalti muito con-
t e s t a d o  p e l o s 
lordelenses. 

N a  r e s p o s t a , 
Diogo Brandão, iso-
lado, falhou o 1-1. O 
mesmo aconteceu 
c o m  C o e l h o ,  q u e 
d e s p e r d i ç o u  a 
igualdade. Na se-
gunda parte, o Alia-
dos melhorou com 
as substituições e, 
aos 55 minutos, Rui 
Alves (Aliados) des-
perdiçou um penal-
ti. Já depois de Pe-
drinho ter assinala-
do a igualdade para 
os lordelenses, os 
últimos minutos fo-
ram de loucos, com 
o Rebordosa a ga-
rantir  o triunfo a 
dois minutos do fim 
do jogo. Migas do 
Rebordosa e Pedri-
nho do Aliados, as-
sinaram dois golos 
c a d a  u m .  S o u s a 
marcou o primeiro 
do RAC. 

No final do jogo 
os atletas travaram-
-se de razões esten-
dendo-se o alvoro-
ço às bancadas. 

À saída do está-
dio, o pelotão de in-
tervenção da GNR 
já estava no local e, 
segundo adeptos do 
Lordelo, terá “usa-
do da força sem que 
tal se justificasse”.  

O  R e b o r d o s a , 
com a vitória, man-
teve o conforto de 
uma liderança fol-
gada enquanto que 
o  A l i a d o s ,  c o m  a 
d e r r o t a ,  d e u  u m 
passo em falso na 
recuperação que vi-
nha encetando des-
de o regresso de Ju-
venal Brandão.

FUTEBOL. O jogo antevia-se quente 
pelo histórico de rivalidade deste 
confronto de vizinhos.  Com a bola a 
correr, a tensão aumentou com ale-
gados erros de arbitragem que terão 
prejudicado o Aliados de Lordelo.

António Orlando
texto

Hulk e Fernando antigos  
jogadores do FC Porto negoceiam 
“compra” do Aliados FC Lordelo

H
ulk, atual avança-
do dos chineses 
Shanghai SIPG, e 

Fernando, médio dos turcos 
do Galatasaray, estarão dis-
poníveis para investir num 
clube de futebol do concelho 
de Paredes. 

Os dois futebolistas re-
centemente estiveram em 
conversações com os diri-
gentes do Aliados FC Lorde-
lo para a constituição de uma 
Sociedade Anónima Despor-
tiva. Esta é a segunda vez que 
o clube, atual 4º classificado 
da Divisão de Elite da Asso-
ciação Futebol do Porto 
(AFP), pondera abrir portaS 
a investidores externos. 

No dia 16 de março, Gi-
vanildo Vieira de Sousa 
(Hulk), acompanhado por 
uma delegação de lordelen-
ses foi à Câmara de Paredes 
apresentar o projeto de in-
vestimento ao presidente da 
autarquia Alexandre Almei-
da. Embora o clube seja uma 
coletividade independente 
do poder político, a autar-
quia ao longo dos tempos 
tem feito avultados investi-
mentos no parque desporti-
vo do Aliados. 

A SAD seria presidida 
por Nuno Ferreira (atual 
administrador do Portimo-
nense, empresário de Hulk 
e Fernando e irmão do ex-
-presidente da câmara de 
Paredes, Celso Ferreira).  
Os antigos jogadores do FC 
Porto serão os financiado-
res. Outra peça importante 
do puzzle é Joaquim Mota 
(ex-presidente da junta de 
Lordelo e irmão do treina-
dor José Mota) atual presi-
dente da Assembleia Geral 
do Aliados, cargo que man-
terá (líder da AG da SAD, 
caso as negociações che-
guem a bom porto. 

NEGÓCIO. Presidente do Aliados FC promete voto favorável à criação de SAD para 
que clube “dê o passo em frente”. Nuno Ferreira, irmão do ex-presidente da câmara de 
Paredes, Celso Ferreira, seria o presidente da SAD.

António Orlando  | texto

Joaquim Mota
Presidente Assembleia 
Geral do AFC

“ E s t á  n a 

hora de o 

clube dar o 

salto e não 

é segredo 

p a ra  n i n -

guém que Hulk disse 

que num prazo de oito 

anos colocará o Alia-

dos na 1ª Liga. Não 

haverá um novo Bele-

nenses e só um cegui-

nho é que não concor-

dará com o projeto 

que terá de passar pe-

la aprovação dos só-

cios em Assembleia 

Geral.”

Filipe Carneiro
Presidente
da Direção do AFC

“Se um clu-

b e  d a  d i -

mensão do 

Aliados 

quiser dar 

u m  p a s s o 

em frente terá que en-

contrar investidores 

de peso. Os sócios é 

que vão ter que deci-

dir se querem uma 

SAD ou não. Eu vota-

rei favoravelmente.”
HULK FALTOU 

AO JOGO 

ALIADOS-VILA MEÃ

 “Vamos ver como corre a 
reunião”, disse Hulk à entra-
da para a reunião na Câmara 
de Paredes, depois à saída, o 
avançado limitou-se a profe-
rir palavras de circunstância: 
“projeto só tem o de minha 

casa”, atirou em passo acele-
rado para o jipe particular 
que tinha estacionado nas 
imediações da câmara. 

O autarca, Alexandre Al-
meida, mandou dizer através 
da assessoria que “não faz 

qualquer comentário” sobre 
o assunto.

Já Joaquim Mota, um dos 
elementos da comitiva afir-
mou que o presidente da Câ-
mara “mostrou-se disponível 
para apoiar a ajudar até por-
que gostava muito de ter um 
clube de Paredes na 1ª Liga”, 
confidenciou o líder da As-
sembleia Geral do Aliados de 
Lordelo.

Para que o projeto avance 
em Lordelo é necessário que 
o complexo desportivo da 
cidade seja reforçado com 
mais dois relvados (um natu-
ral e outro sintético). Hulk 
estará na disposição de in-
vestir 4 milhões de euros. 
Contrariamente ao combi-
nado com os dirigentes de 
Lordelo, Hulk faltou ao com-
promisso de ir ver o jogo do 
Lordelo com o Vila Meã que 
ocorreu um dia depois da 
reunião na Câmara.
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FUTEBOL

JORNADA 26ªJOR. 
  16/03

ADC Frazão ANU	 Perafita

GDC Ferreira 5-2 M. Córdova

M. G. Costa 1-0 ISC Sobreirense

FC P. Rubras B 3-1 AC Gervide

 17/03

ADR S. P. Fins ANU SP.  S. Vitor

Vandoma 4-1 Campo Lírio

Leões Seroa 1-0 Codessos

Sp. Cruz 1-0 1º Maio Figueiró

JORNADA 23ªJOR. 
  17/03

UD Torrados 2-1 CCD Sobrosa

FC Parada 5-1 Lixa B

Raimonda 2-1 AJM Lamoso

AD Lustosa 1-1	 C.	Sanfins

Penamaior 0-2 FC Lagares

Al. Lordelo B 1-1 USC Baltar

Lousada B 4-3 SC Salvadorense

Baião B 2-1 AD Várzea FC

JORNADA 28ªJOR. 
  16/03

Tirsense 3-2 Freamunde
 17/03

A. Lordelo 4-0 Vila Meã

Lousada 1-2 Sousense

Lixa 2-2 Rebordosa AC

Baião 2-3 Ermesinde 1936

CD Sobrado 2-0 Vila Caiz

SC N. Álvares 1-0 FC Vilarinho

Barrosas 1-0 A. Gandra

Gondomar B 0-0 S. P. Cova

JORNADA 26ªJOR. 
  16/03

Sp. Espinho 2-1 Marítimo B
 17/03

L. Lourosa 2-1 U. Madeira

Paredes 0-1 Águeda

FC P.Rubras 2-1 Gafanha

Cesarense 0-2 Gondomar

Leça 1-0 Lusitano FCV

SC Coimbrões 4-0 AD Sanjoanense

Cinfães 0-1 Amarante FC

P, Castelo 2-1 Sp. Mêda

JORNADA 27ªJOR. 
  23/03

SP.  S. Vitor ANU Sp. Cruz

Perafita	 ANU Leões Seroa

Codessos 0-2 GDC Ferreira

Campo Lírio 1-2 FC P. Rubras B

1º M. Figueiró 1-2 Vandoma

 24/03

Monte Córdova 3-0 M. G. Costa

ISC Sobreirense 2-0 Esc. Futebol 115

AC Gervide 3-4 ADC Frazão

JORNADA 24ªJOR. 
  23/03

Lixa B 1-1 UD Torrados

 24/03

AJM Lamoso 0-3 FC Parada

Raimonda 3-2 Baião B

CCD Sobrosa 2-1 AD Lustosa

C.Sanfins	 2-0 Penamaior

SC Salvadorense 3-0 Al. Lordelo B

FC Lagares 1-0 Lousada B

USC Baltar 1-2 AD Várzea FC

JORNADA 29ªJOR. 
  24/03

Ermesinde 1936 3-0 Lixa

Rebordosa AC 3-2 A. Lordelo

Vila Meã 6-3 Lousada

A. Gandra 3-0 Baião

FC Vilarinho 3-1 Barrosas

Freamunde 0-0 Gondomar B

S. P. Cova 1-0 CD Sobrado

Vila Caiz 1-1 SC Nun´Álvares

Sousense 0-2 Tirsense

JORNADA 27ªJOR. 
  24/03

Lusitano FCV 2-0 Paredes

AD Sanjoanense 2-0 Gafanha

Amarante FC 0-1 Leça

Sp. Espinho 3-1 Cinfães

Sp. Mêda 3-3 Cesarense

Gondomar 1-1 FC P. Rubras

Águeda 0-0 L. Lourosa

Marítimo B 2-0 P. Castelo

U. Madeira 0-0 SC Coimbrões

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 50 23

2 Vandoma 48 23

3 GDC Ferreira 46 23

4 FC Pedras Rubras B 46 23

5 Monte Córdova 44 23

6 ADR S. Pedro de Fins 37 20

7 Sp. Cruz 36 21

8 AC Gervide 32 21

9 M. G. Costa 26 23

10 Leões Seroa 23 22

11 ADC Frazão 20 22

12 Campo Lírio 18 21

13 Codessos 18 23

14 Escola Futebol 115 12 23

15 1º Maio Figueiró 9 21

16	 Perafita	B	 0 0

17 Sporting S. Vitor 0 0

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 56 24

2 SC Salvadorense 48 24

3 Lousada B 47 24

4	 Citânia	de	Sanfins	 46 24

5 UD Torrados 43 24

6 AD Várzea FC 35 24

7 FC Parada 33 24

8 Raimonda 33 24

9 Aliados Lordelo B 31 24

10 USC Baltar 29 24

11 CCD Sobrosa 27 24

12 Lixa B 26 24

13 Penamaior 24 24

14 AJM Lamoso 22 24

15 AD Lustosa 16 24

16 Baião B 15 24

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Rebordosa AC 63 29

2 Tirsense 56 29

3 Aliados Lordelo 52 29

4 Freamunde 51 29

5 S. Pedro da Cova 50 29

6 Sousense 45 29

7 Lixa 45 29

8 Lousada 40 29

9 Gondomar B 37 29

10 Vila Meã 36 29

11 Barrosas 36 29

12 Aliança de Gandra 35 29

13 CD Sobrado 34 29

14 Ermesinde 1936 31 29

15 FC Vilarinho 29 29

16 Vila Caiz 25 29

17 SC Nun´Álvares 25 29

18 Baião 16 29

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Gondomar 53 27

2 Lusitânia Lourosa 51 27

3 Sp. Espinho 48 27

4 Lusitano FCV 47 27

5 AD Sanjoanense 47 27

6 Águeda 43 27

7 Amarante FC 41 27

8 Paredes 41 27

9 SC Coimbrões 40 27

10 Marítimo B 40 27

11 U. Madeira 36 27

12 FC Pedras Rubras 35 27

13 Leça 32 27

14 Cinfães 28 27

15 Gafanha 28 27

16 Penalva Castelo 27 27

17 Cesarense 20 27

18 Sp. Mêda 2 27

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

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

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA 28ªJOR. 
  30/03

Vandoma vs SP.  S. Vitor

GDC Ferreira vs	 Perafita

M. G. Costa vs Codessos

Leões Seroa vs AC Gervide

ADC Frazão vs Campo Lírio

FC P. Rubras B vs 1º M. Figueiró

 31/03

Esc. Fut. 115 vs M. Córdova

Sp. Cruz vs ADR S. P. Fins

JORNADA 25ªJOR. 
  31/03

AD Lustosa vs Lixa B

UD Torrados vs AJM Lamoso

FC Parada vs Raimonda

Penamaior vs CCD Sobrosa

Lousada B vs	 C.	Sanfins

AD Várzea FC vs SC Salvadorense

Al. Lordelo B vs FC Lagares

Baião B vs USC Baltar

JORNADA 30ªJOR. 
  31/03

A. Lordelo vs Ermesinde 1936

Lousada vs Rebordosa AC

Vila Meã vs Sousense

Lixa vs A. Gandra

Baião vs FC Vilarinho

CD Sobrado vs Freamunde

SC Nun´Álvares vs S. Pedro da Cova

Barrosas vs Vila Caiz

Gondomar B vs Tirsense

JORNADA 28ªJOR. 
  31/03

SC Coimbrões vs Gondomar

FC P. Rubras vs U. Madeira

Gafanha vs Águeda

P. Castelo vs Amarante FC

Cinfães vs Marítimo B

Paredes vs Sp. Espinho

L. Lourosa vs Lusitano FCV

Cesarense vs AD Sanjoanense

Leça vs Sp. Mêda

JORNADA 29ªJOR. 
  06/04

Perafita	 vs M. G. Costa

Codessos vs Esc. Fut. 115

M. Córdova vs ISC Sobreirense

Campo Lírio vs Leões Seroa

1º M. Figueiró vs ADC Frazão

 07/04

SP. S. Vitor vs FC P. Rubras

AC Gervide vs GDC Ferreira

ADR S. P. Fins vs Vandoma

JORNADA 26ªJOR. 
  07/04

AJM Lamoso vs AD Lustosa

Raimonda vs UD Torrados

FC Parada vs Baião B

Lixa B vs Penamaior

CCD Sobrosa vs Lousada B

FC Lagares vs AD Várzea FC

C.	Sanfins vs Al. Lordelo B

SC Salvadorense vs USC Baltar

JORNADA 31ªJOR. 
  07/04

A. Gandra vs A. Lordelo

Ermesinde 1936 vs Lousada

Rebordosa AC vs Vila Meã

FC Vilarinho vs Lixa

Vila Caiz vs Baião

Tirsense vs CD Sobrado

Freamunde vs SC Nun´Álvares

S. Pedro da Cova vs Barrosas

Sousense vs Gondomar B

JORNADA 29ªJOR. 
  07/04

Marítimo B vs Paredes

Amarante FC vs FC P. Rubras

Águeda vs Cesarense

AD Sanjoanense vs Leça

Lusitano FCV vs Penalva Castelo

U. Madeira vs Gafanha

Sp. Mêda vs Cinfães

Sp. Espinho vs SC Coimbrões

Gondomar vs L. Lourosa

Sobre Futebol

Os organismos que gerem 
as competições de futebol es-
tão a pensar em grandes mu-
danças. A FIFA quer alterar o 
Mundial de Clubes, a UEFA 
quer reformular a Liga dos 
Campeões e a Federação Por-
tuguesa de Futebol quer mu-
dar a 1ª Liga.

Veio a público a semana 
passada, após mais uma reu-
nião entre os Presidentes dos 
Clubes do 1º escalão portu-
guês, a Liga e a FPF, que este 
último organismo, apresen-
tou um estudo que visa a redu-
ção da competição para 16 
equipas, argumentando que 
será mais competitiva. Nesta 
altura, a principal prioridade 
da Federação é tornar a 1ª Liga 
mais competitiva e assim su-
bir no ranking da UEFA, pen-
sando no apuramento directo 
de duas equipas portuguesas 
na Liga dos Campeões e, para 
isso, acredita que deve reduzir 
a 1ª Liga, havendo menos 4 
jornadas e mais folga no calen-
dário. A extinção da Taça da 
Liga também foi abordada.

Embora não tenha feito 
nenhum estudo, na minha opi-
nião esse não é o caminho. Os 
adeptos querem jogos; os jo-
gadores querem jogos; os trei-
nadores querem jogos; e os 
clubes também sabem que é 
com jogos que podem ter mais 
bilheteira. A redução da com-
petição vai é abrir mais espaço 
para os grandes se prepara-
rem para as competições in-
ternacionais e, possivelmen-
te, para as selecções terem 
mais jogos.

Parece-me que há dema-
siada preocupação com o 
prestígio internacional e as 
receitas, que apenas servem o 
interesse de pouco mais do 
que 3 clubes. Ainda por cima 
se as receitas fossem distri-
buídas pelos restantes clubes 
portugueses... Mas não são. E 
de qualquer forma estou cer-
to que os adeptos desses clu-
bes prefere ser campeão por-
tuguês do que propriamente 
tentar ir aos quartos ou meias-
-finais da Liga dosl Campeões 
ou da Liga Europa. Mas posso 
estar errado.  Acho bem que se 
estudem cenários que visem o 
aumento da competitividade. 
Estes, da redução do campeo-
nato e extinção da Taça da Li-

ga, não seriam os meus. Eu de-
fendo outro tipo de políticas, 
como a centralização e distri-
buição das receitas televisi-
vas, a melhoria das condições 
de filmagem dos jogos (para 
que se erre cada vez menos), a 
melhoria das condições de 
preparação dos árbitros, a 
melhoria do calendário de jo-
gos da época desportiva, a im-
plementação de estratégias 
para o aumento do número de 
espectadores nos estádios e a 
sua fidelização, a melhoria das 
condições dos estádios, a me-
lhoria das condições fiscais 
(junto do Governo, que liber-
tem os clubes de tantos im-
postos, já que o futebol é uma 
das actividades que mais pa-
ga), a criação de um sistema 
justo e transparente que regu-
le e controle o pagamento dos 
salários dos clubes aos joga-
dores e que não permita falta 
de verdade desportiva e con-
corrência desleal, a limitação 
de jogadores com contrato 
por cada clube, a melhoria dos 
quatros competitivos inferio-
res que sustentam os superio-
res, a melhoria das condições 
para a aposta do jovem joga-
dor português que tanta qua-
lidade tem e, também, a revi-
são dos modelos competitivos 
jovens que favorecem essen-
cialmente as Selecções, o FC 
Porto, o Benfica e o Sporting, 
por exemplo.

Tanta matéria para os clu-
bes, a Liga e a FPF trabalha-
rem... Porque só eles, em con-
junto, conseguirão revitalizar 
o nosso futebol e fazê-lo dar 
passos em frente. Interessan-
te seria, também, ver as reu-
niões abertas à comunicação 
social, para que o público sou-
besse quais as verdadeiras 
propostas e o caminho que se 
quer para este desporto de 
massas, o desporto-rei em 
Portugal.

 
Juvenal Brandão

Treinador de Futebol  
UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em Gestão de Desporto

A redução da 1ª Liga e os desafios 
do futebol português

OPINIÃO
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Sobreira inaugura novo Complexo Desportivo

E
ste domingo che-
ga ao fim a via sa-
c ra  d o  I m p e r i a l 

Sport Clube Sobreirense 
que anda de casa às costas 
desde que o seu recinto 
desportivo deixou de ter 
condições para acolher jo-
gos de futebol. Treinava no 
Estádio das Laranjeiras, na 
cidade de Paredes e jogava 
no Estádio do Nun´Álvares, 
em Recarei.

O novo recinto desporti-
vo do ISC Sobreirense é do-
tado de relvado sintético e 
iluminação que vai propor-
cionar à popular coletivida-
de da vila da Sobreira uma 

“fortíssima” melhoria a das 
condições para a prática de 
futebol.

A concretização da em-
preitada foi uma luta assumi-
da pelo autarca de freguesia, 

João Gonçalves, que levou a 
peito o desafio do então pre-
sidente de câmara, Celso 

Ferreira, que se comprome-
tia a construir um relvado 
sintético para o ISC Sobrei-
rense desde que o autarca 
daquela freguesia arranjasse 
um terreno. 

“Fui um lutador, como a 
Câmara Municipal disse-me, 
arranje o terreno, nós faze-
mos a obra. O que importa é 
que o Sobreirense vai ter um 
campo novo, feito pela Câ-
mara Municipal”, dizia João 
Gonçalves em finais de se-
tembro de 2017 aquando da 
assinatura do protocolo tra-
duzido no compromisso de 
apoio municipal de 150 mil 
euros. Com a entrada em 
funções do atual Executivo 
socialista, entretanto, o 
apoio municipal foi reforça-

do por ser manifesta a insufi-
ciência do valor para a cons-
trução do equipamento. “Is-
to não é só pôr o sintético. 
Em Gandra, por exemplo, o 
nosso executivo teve de fi-
nanciar a instalação das tor-
res de iluminação porque 
quem fez o sintético não pôs 
a devida iluminação e nós ti-
vemos de o fazer à posterio-
ri”, tem dito Alexandre Al-
meida repetidamente em di-
ferentes fóruns de discussão 
política. 

Depois da cerimónia pro-
tocolar para a qual foi tam-
bém convidado Lourenço 
Pinto, Presidente da Asso-
ciação de Futebol do Porto, a 
festa segue com o já clássico 
“porco no espeto”.s

INFRAESTRUTURA. O novo estádio do Imperial Sport Clube Sobreirense é inaugurado no próximo, domingo, dia 31 de março 
pelo Presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, que presidirá à cerimónia protocolar. 

António Orlando  | texto

PUB

“Sou um Sobreirense dos sete costados e não gosto que o meu clube fique para trás”

Progresso de Paredes 
(PP) - Na qualidade de 
Presidente do Imperial 
Sobreirense que significa-
do tem esta obra?

Manuel Barros – É um 
bocado difícil de expressar. 
É uma luta que vinha sido 
feita há mais de 15 anos, 
por anteriores presidentes 
e quando entrei para dire-
ção, primeiro como secre-
tário e depois como presi-
dente, disse sempre que o 
objetivo era construir um 
relvado sintético. Achava 
que não fazia sentido ne-
nhum os outros clubes te-
rem sintéticos e nós não. 
Eu sou “um sobreirense 

dos sete costados” e não 
gosto que o meu clube fi-
que para trás. Os últimos 
dois anos foram muito do-
lorosos. O Campo de jogo é 
totalmente novo, ficam a 
faltar novos balneários, 
mas percebo que não po-
demos quer tudo ao mes-
mo tempo.

PP – Com as novas con-
dições o caminho a seguir 
pelo Imperial Sobreirense 
vai manter-se como o co-
nhecemos até aqui ou há 
uma janela de oportuni-
dade para o clube?...

MB – O meu mandato 
termina em maio e ainda 
não decidi se vou continuar 
por razões de saúde. Vou 
ponderar com a minha fa-

mília, mas não ponho de 
parte um novo mandato. A 
equipa sénior está em 1º 
lugar, com 60% a 70% com 
jogadores da formação e 
daqui a quatro ou cinco 
anos podemos ter uma 
equipa fabulosa só com jo-
gadores formados no clu-
be. Isso só pode ser feito 
c o m  c o n t i n u i d a d e  n o 
trabalho. 

PP – A formação do 
clube vai ser reforçada?

MB - Temos atualmente 
cerca de 120 atletas no de-
partamento de formação. 
Até aqui para manter os 
seis escalões de formação 
tinha que andar pelo con-
celho. Para o ano, com es-
tas condições, acredito que 

vamos ter a aparecer por 
aqui mais potenciais atle-
tas. Todos vão querer pisar 
o sintético.  

PP – Esta época, mes-
mo com a casa às costas, 
está a correr bem. É para 
subir?

MB - Esse é o objetivo. 
Se não for atingido esse ob-
jetivo será uma das maio-
res frustrações que vou ter 
na minha vida. Estamos em 
primeiro lugar desde a 5ª 
jornada. 

PP – O Clube é o dono 
do recinto ou o complexo 
fica sob administração da 
Junta de Freguesia ou 
Câmara?

MB - É da Junta.

António Orlando  | texto
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Escola de Natação 
promove encontro

Lordelo acolheu maratona 
de Minibasquete

As piscinas municipais 
do concelho de Paredes 
vão ser palco do “Encon-
tro de Natação 2019”, que 
se realiza no próximo fim 
de semana,  30 e 31 de 
março.

Aberto a todos os alu-
nos dos vários escalões 
que frequentam as aulas 
de natação nos quatro 
equipamentos desporti-

vos do Município de Pare-
des, o encontro divide-se 
por dois dias.

As piscinas de Lordelo, 
Rebordosa e Rota dos Mó-
veis (Recarei) acolhem o 
encontro no dia 30 de 
março, entre as 15h00 e 
as 17h00, e a Piscina Mu-
nicipal de Paredes reserva 
o domingo, 31 de março, 
entre as 9h45 e as 11h30.

Cerca de mil atletas dos 
8 aos 12 anos, provenien-
tes do Distrito do Porto, 
competiram nas "12 horas 
de minibasquete", que de-
correu no último fim de se-
mana no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo.

Ao todo realizaram-se 
120 jogos, envolvendo 
cerca de 90 equipas re-
presentantes de 35 clu-
bes, oriundos de nove as-
sociações distritais do 
país. Para além dos jogos 
calendarizados entre as 
equipas federadas, a ma-
nhã de sábado esteve des-

tinada às escolas do con-
celho de Paredes, numa 
jornada de verdadeira 
promoção e dinamização 
do minibasquete, em liga-
ção com o Paredes Basket 
– União Sport Clube de 
Paredes.

As “12 horas de mini-
basquete” foram organi-
zadas pela Associação de 
Basquetebol  do Porto 
com o apoio institucional 
da Câmara de Paredes e 
da Federação Portuguesa 
de Basquetebol, por inter-
médio do Comité Nacio-
nal de Minibasquete.

Futebolistas debateram 
importância da  
escolaridade com alunos

N
o âmbito do Pa-
redes Educa – 
Construir Mais 

Sucesso, projeto lançado 
pelo Município de Paredes 
em setembro do ano passa-
do, a biblioteca da Escola Bá-
sica de Rebordosa acolheu, 
no dia 18 de março, uma ação 
de sensibilização destinada 
aos alunos sobre a importân-
cia da escolaridade na carrei-
ra dos futebolistas.

“Quero ser futebolista, e 
agora?” foi o tema do debate 
que envolveu cerca de meia 
centena de alunos de acom-
panhamento, no âmbito do 
projeto Paredes Educa-
-Construir Mais Sucesso, e 
de representantes do “mun-
do do futebol”: João Paulo 
Ribeiro, dirigente do Sindi-
cato de Jogadores Profissio-
nais da Zona Norte, Herédia, 
diretor desportivo do Re-
bordosa Atlético Clube, Luís 
Dias, jogador do Futebol 
Clube de Penafiel e Paulo 
Jorge (“Ginho”), jogador do 
U n i ã o  S p o r t  C l u b  d e 
Paredes.

A sessão focou-se na des-

mistificação das crenças e na 
necessidade de se motiva-
rem os alunos para a impor-
tância de estudar, como fa-
tor importante para qual-
quer carreira profissional, 
nomeadamente no futebol. 
Com o testemunho de joga-
dores, ex-jogadores e res-
ponsáveis de clubes, que fa-
laram dos "casos de sucesso 
e de insucesso que afetaram 
ou afetam as suas vidas", os 
promotores do debate pro-

curaram ajudar os estudan-
tes à reflexão sobre a impor-
tância da escolaridade.

Neste debate, verificou-
-se que muitos dos alunos 
que desejam seguir carreira 
como futebolistas não consi-
dera a escolaridade uma 
prioridade, nem importan-
tes os conteúdos que apren-
dem nas disciplinas, para ob-
ter êxito profissional.

O projeto Paredes Educa 
– Construir Mais Sucesso 

aposta no combate ao insu-
cesso e abandono escolar. 
Neste sentido foi estabeleci-
da uma parceria com o Sindi-
cato Profissional de Jogado-
res, representado pelo res-
ponsável da zona norte, João 
Paulo Ribeiro, com o objeti-
vo de atletas futebol irem às 
escolas de Paredes darem o 
seu testemunho e motivar os 
alunos a cumprir os estudos 
em paralelo com a atividade 
desportiva.

ALERTA. Jovens desejam seguir carreira como futebolistas, mas não consideram a es-
colaridade uma prioridade, nem os conteúdos que aprendem nas disciplinas, para 
obter êxito profissional.

António Orlando  | texto
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Saldo positivo na primeira Feira Franca em Baltar

P
or entre o cheiro 
do pão com chou-
riço, das sandes 

porco no espeto, das foga-

ças de Santa Maria da Feira, 

da ginja de Óbidos, o Largo 

Comendador Pereira Iná-

cio ganhou vida, cor e sabor 

durante o fim de semana de 

23 e 24 de março com a pri-

m e i r a  f e i r a  f r a n c a  d e 

Baltar. 

Com os olhos focados no 

artesanato e o olfato bem 

apurado no fumeiro local 

com o palato dos doces da 

região, e da cerveja artesa-

nal de Baião, a escolha era 

diversificada e ao gosto dos 

clientes. 

Numa das barracas, ro-
deada de suculentas (plantas 
conhecidas pelas suas folhas 
gordinhas) estava Cristina 
Teixeira, esta jovem amaran-
tina mostrava-se confiante 
“fui bem recebida, as pessoas 
gostam e no fim está a ser po-
sitivo apesar dos custos de 
deslocação, estou com fé nos 
resultados”, disse.  Já, a balta-
rense Angelina Brito com 74 
anos, é experiente nestas 
andanças das feiras com a 
banca das louças. “Costumo 
fazer a feira de Paredes e em 
Alfena, mas acho que esta 
aqui em Baltar deve conti-
nuar, isto é uma maravilha 
para a vila”, realça. Opinião 
corroborada pelo colega 
Paulo Vieira, profissional nas 
artes manuais de trabalhar o 

INICIATIVA. Organização, expositores e clientes fazem balanço positivo da primeira Feira Franca de Baltar. Vila sentiu dinamiza-
ção cultural, social e comercial da reativação desta secular feira.

Susana Sousa   | texto

choupo, o vime e o bambu 
“com esta feira temos uma 
oportunidade de mostrar os 
nossos trabalhos e sincera-
mente devia ser feita de 15 
em 15 dias, era ótimo para 
todos”, defende. 

Paula Soares é de Vila do 
Conde e na bagagem trouxe   
brinquedos didáticos e de 
madeira, ao jornal O pro-
gresso de Paredes confessou 
que “a feira está fraca, pensa-
va que ia ser melhor, isto é o 
princípio, futuramente espe-
remos que seja melhor”, dis-
se, acrescentando ainda as-
sim, “espero vir  cá mais 
vezes”.

FEIRA SECULAR

Segundo, “as memórias 
paroquiais de 1758”,  no 
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centro de Baltar, precisa-
mente onde hoje é o Largo 
comendador Pereira Iná-
cio, realizava-se ao 16º dia 
de cada mês a feira franca, 
muito conhecida pelo mer-
cado do gado. A mesma fon-
te indica que esta feira co-
meçou em 1755, era men-
sal e que no mês de abril, 
tinha a duração de 3 dias. E 
por mais de duzentos anos 
que esta feira foi uma reali-
dade bem vivida pelos bal-
tarenses e não só. 

Há quem ainda tenha 
memória da realização des-

ta feira mensal, é o caso de 
M a r i a  R o d r i g u e s  d e  6 9 
anos “eu sei que antes a fei-
ra era ao dia 16 mas depois 
foi mudada para o dia 26 e 
aqui neste sitio onde esta-
mos era a feira do gado, ali o 
ourives, e onde hoje é a jun-
ta de freguesia era a feira 
dos porcos. Hoje eu gostei 
de ver isto aqui, esta feira, 
acho que devia continuar, 
devia vir outra vez a feira 
aqui para Baltar. Eu gosto 
de ver isto animado, este 
convívio”, sublinha Maria 
Rodrigues.  

Já Margarida Oliveira, 
de 52 anos mostra-se satis-
feita com esta ideia, mas faz 
algumas sugestões” isto de-
ve continuar, mas com mais 
barracas, e com coisas dife-
rentes, com outro tipo de 
a r t e s a n a t o ,  h á  p o u c a 
variedade.”

Atarefado entre os clien-
tes, o representante do fu-
meiro local, Fernando San-
tos lá vai dizendo “é uma boa 
iniciativa e acho que se devia 
repetir mais vezes ao longo 
do ano, juntava aqui mais 
gente” advoga.

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

■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

PUB

“Nunca será uma 
feira de velharias 
como no passado em 
Paredes” 

Para o presidente da 

junta de freguesia, Jorge 

Coelho esta iniciativa 

foi profícua “como uma 

primeira feira franca em 

Baltar está a ser positi-

vo, no geral está a correr 

bem. Estamos cá, esta-

mos satisfeitos e acho 

que promovemos nesta 

primeira fase a nossa vi-

la.  É evidente que eu 

quero mais para Baltar e 

o mais para Baltar e aqui 

apelo ao bom senso ca-

marário que me deixem 

aumentar este largo pa-

ra trazer mais exposito-

res e tornar esta fregue-

sia uma mais valia do 

concelho.” 

Quanto à possibilidade 

de se realizar uma feira 

mensal, o autarca foi cla-

ro na resposta: “é nossa 

pretensão, mas neste 

momento dizer-lhe se é 

viável ou não é muito 

subjetivo. Porque quero 

trazer bons e mais expo-

sitores, mas tenho de 

compreender os com-

promissos deles com as 

romarias de onde tiram 

mais dividendos e há 

sempre aquela perspeti-

va de riscos. Certo é que 

nunca irei permitir que 

seja realizada aqui uma 

feira de velharias como 

no passado em Paredes, 

isso nunca”,  sublinha 

Jorge Coelho, autarca 

de Baltar.
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O Torniquete
Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

R
ecentemente tive 

uma experiência pe-

nosa no serviço de 

urgência de um hospital cen-

tral do Porto. Procurava in-

formação atualizada sobre o 

estado de saúde de um fami-

liar aí entrado. E só. O exercí-

cio de um direito.

Mas a organização do serviço 

de urgência para tal efeito é 

completamente anacrónica, 

pese embora a competência 

e a dedicação dos seus profis-

sionais, de que não duvido. O 

direito à informação é consi-

derado por muitos como um 

entrave, só aplicável quando 

pedido por favor. Não foi fácil 

obter o desiderato inicial. Só 

foi possível quando utilizei o 

torniquete…

Demasiadas incompreen-

s õ e s ,  d e m a s i a d a s 

dificuldades…

“_ Senhora enfermeira, po-

dia-me dar uma informação 

sobre aquele doente…?

_ Desculpe, não sei…pergun-

te ao médico…tem de espe-

rar…eu não sou desta sala…a 

senhora doutora fala Já con-

sigo… deixe-me trabalhar…”

O serviço está dimensionado 

para o trabalho correspon-

dente à urgência e bem. Mas 

deveria haver um esquema 

de informação periódica, e 

NÃO HÁ!

Os médicos (porventura 

muito competentes, reafir-

mo) circulam numa lufa-lufa 

constante, aparentemente 

anárquica. Alguns, manifes-

tamente jovens estagiários, 

são os mais presentes. Ou-

tros, pouco mais velhos, per-

manecem longo tempo em 

frente a computadores, na-

quilo que pude vislumbrar. O 

computador e o ato médico 

constituem aqui um duo mis-

terioso e incompreensível.

“_ Mas, por favor…” 

Nada! 

“_Por favor…?”

- Ó doutora, este senhor que 

é seu colega, pretendia infor-

mação do doente X.

- Eu ainda não tive hipótese 

de o ver…”

E continuou de costas volta-

das, indiferente, em relações 

“intimas” com o ecrã do com-

p u t a d o r  p o r  m a i s  4 5 

minutos. 

Os protagonistas do palco 

assistencial emergente, con-

tinuaram a circular, de batas 

de diferentes cores, com ati-

tude muito similar perante 

utentes e familiares. Perce-

bem-se diferentes níveis de 

responsabilidade, o que é 

natural, mas há uma aparen-

te homogeneização de com-

portamentos, todos “douto-

res” no mau sentido.

Pratica-se uma medicina de-

fensiva, de muito registo e 

pouca decisão. Ninguém as-

sume responsabilidades 

maiores. As mudanças de 

turnos das equipas são terrí-

veis. O que se informava an-

tes passa a ser provisório, 

uma hipótese, a rever por 

uma nova análise, o recome-

çar de uma observação e 

orientação.

Senti-me parte do esquema 

ao fim de algum tempo. Qua-

se solicitei uma bata para 

tentar organizar o caos… que 

não é caos, é status quo.

Por fim, zanguei-me. Recla-

mei a informação, invocando 

o Cartão da Ordem dos Mé-

dicos. Erro meu, má fortuna. 

O cartão da Ordem dos Mé-

dicos já não serve para nada. 

Rigorosamente para nada. 

Não abre portas, nem abre 

corações, nem sequer um 

simples sorriso. Falta-lhe o 

POR FAVOR, o AGRADECIA 

MUITO, o apelo misericor-

dioso de quem só necessita 

de uma informação…por 

favor!

Nada … a mesma indiferença, 

a mesma atitude arrogante… 

o senhor de cabelos brancos 

e que por acaso era médico, 

ali não mandava nada…

E é aqui que entra o tornique-

te. Dirigi-me à recepção da 

urgência. Pedi para falar com 

a Chefe da Equipa cujo nome 

constava de um placard. Ou 

em alternativa, pedia o Livro 

Amarelo. A funcionária ficou 

literalmente à rasca, enquan-

to eu agitava no vidro da re-

cepção o Cartão da Ordem. 

“Não seria melhor esperar 

junto da cama do familiar?”

Não! Quero falar com a Res-

ponsável da equipa, cujo no-

me constava do placard.

As longas horas de espera ti-

nham permitido levar o dis-

curso ensaiado, fruto da in-

dignação e vexame sentido. 

Depois de cinco minutos de 

contato telefónico da funcio-

nária com a referida Chefe da 

Equipa, precedido de um in-

sólito Não sei se ela está… lá 

surgiu a decisão, a primeira 

em quatro horas de espera.

“Em tal sítio, estará em breve 

a responsável da Equipa, a 

médica assistente do familiar 

do senhor e… o senhor…”

E tudo aconteceu com a nor-

malidade. Em dez minutos ti-

nha obtido a informação re-

querida, da voz da agora sim-

pática médica assistente e na 

ausência da Responsável da 

equipa que por certo por pu-

dor não deu a cara.

Funcionou o torniquete. Por 

esta vez. Mas da próxima, ou-

tros sofrerão do mesmo. 

Concluí que em cada institui-

ção há sempre um (ir)respon-

sável em hibernação dotado 

de poder… e alguns filhotes.

O 
atual executivo da Câmara 

Municipal de Paredes queixa-

-se a “pesada herança” deixa-

da pelo executivo anterior que tolhe a 

sua capacidade de avançar mais rapida-

mente na execução orçamental que de-

lineou para o mandato autárquico que 

lhe foi conferido pelo povo.

Desde logo, importa discernir quais as 

causas e sobretudo as consequências do 

endividamento das autarquias.

O endividamento das autarquias, na sua 

forma mais simples, corresponde à dife-

rença entre a soma dos passivos e a so-

ma dos activos afectos. Assim, quando 

falamos de endividamento, falamos de 

um conjunto de valores devidos por ca-

da Câmara Municipal que não está co-

berto pelos activos (como depósitos, 

aplicações de tesouraria, ou saldos de 

caixa).

As causas do endividamento vão além 

da mera diferença entre passivos e acti-

vos. Encontram-se, estruturalmente, 

nas razões sócio-económicas que levam 

a que os valores emprestados sejam su-

periores às disponibilidades. Os princi-

pais determinantes do endividamento 

municipal são:

- as obrigações passadas (endividamen-

to gera endividamento),

- os fracos índices de independência (al-

gumas autarquias dependem exclusiva-

mente das transferências do poder cen-

tral, não tendo nenhuma independência 

As Dívidas das Autarquias

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
o primeiro texto de 2019 

referi-me especialmente à 

importância de as questões 

ambientais entrarem no nosso quoti-

diano, sob pena de descobrimos da 

pior forma a força destrutiva das al-

terações climáticas e as suas conse-

quências trágicas. Ninguém diria que 

teríamos incêndios florestais ou des-

cargas poluentes no Rio Sousa em 

Março 2019!!

Há algumas semanas, com apenas 15 

anos de idade e sem papas na língua a 

sueca, Greta Thunberg subiu ao pal-

co da Cimeira do Clima (na Polónia) 

sem medo de apontar o dedo aos lí-

deres mundiais que, diz, "não são 

maduros o suficiente" para encarar 

"o peso das alterações climáticas". O 

título do seu discurso diz tudo: 

“School strike for climate - save the 

world by changing the rules” (em tra-

dução livre, “Greve à escola pelo cli-

ma — salvar o mundo mudando as 

regras") para falar sobre a sua greve e 

da forma como convenceu os pais a 

adotarem um estilo de vida saudável. 

Aos oito anos, explicaram-lhe, pela 

primeira vez, o que estava a aconte-

cer com o planeta e o porquê de ter 

de poupar água, reciclar e não des-

perdiçar comida. Desde aí nunca 

mais abandonou a causa ambiental e, 

em meados de Agosto 2018 a ado-

lescente decidiu sentar-se todos os 

dias nas escadas do Parlamento, em 

Estocolmo, durante o horário esco-

lar. Chamou-lhe “greve à escola con-

tra as alterações climáticas” e o obje-

tivo era pressionar o Governo a ado-

tar uma postura radical no combate 

às alterações climáticas. Depois das 

eleições de Setembro 2018 conti-

nuou o protesto apenas às sextas-

-feiras para exigir que os líderes mun-

diais comecem a agir de acordo com 

o Acordo Climático de Paris que foi 

firmado, está no papel, mas não está 

a ser implementado. O seu protesto 

tem gerado debate nas redes sociais 

e fez com que, em solidariedade, cen-

tenas de jovens por todo o mundo (e 

também em Portugal) faltassem às 

aulas na semana passada, alguns 

apoiados pelos pais, para protestar 

contra a inércia dos governos dos 

seus países.

Se a queima de combustíveis fósseis 

(que continua a ser a base da nossa 

economia, por ex. Portugal continua a 

ter as centrais elétricas do Pego e de 

Sines a funcionar a carvão!) ameaçou 

nossa própria existência, então como 

poderíamos continuar a queimá-los? 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Teremos todos de fazer greve,  Greta!?

mariocamilomota@gmail.com

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da 
informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 
independentemente da cor, raça, género, convicções, re-
ligião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a digni-
dade das pessoas e das instituições e a sua privacidade.
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OPINIÃO

O “Basket”  
regressou a Paredes
Por
PAULO
SILVA
Professor

O 
Município de Pa-

redes teve a feli-

cidade de rece-

ber no passado fim de se-

mana a edição anual das 

“12 horas de Minibasque-

te”, um evento desportivo 

organizado pela Associa-

ção de Basquetebol  do 

Porto e pela Federação 

Portuguesa de Basquete-

bol, por via do Comité Na-

cional de Minibasquete, o 

evento teve lugar no Pavi-

lhão Rota dos Móveis, e 

durante os dois dias do 

evento tivemos oportuni-

dade de ver passar por Pa-

redes cerca de mil atletas, 

abrangendo três escalões 

etários, dos 8 aos 12 anos.

A edição de 2019 das “12 

horas de Minibasquete” 

contou com o apoio insti-

tucional da Câmara Muni-

cipal de Paredes.

Este evento desportivo 

realizou-se pela primeira 

vez no Concelho de Pare-

des e graças ás condições 

proporcionadas permitiu a 

realização de 120 jogos, 

envolvendo 81 equipas re-

presentantes de 35 clu-

bes, oriundos de 9 associa-

ções distritais do país, foi 

um orgulho receber equi-

pas não só do distrito do 

Porto, mas também vindas 

de fora do mesmo, como 

Povoa de Lanhoso, Viseu 

etc.

Mas mais importante que 

os jogos calendarizados 

entre as equipas federa-

das, foi a jornada que de-

correu na manhã de sába-

do, pois a mesma foi desti-

n a d a  a s  e q u i p a s  d a s 

escolas do Concelho, nu-

ma verdadeira jornada de 

promoção e dinamização 

do Minibasquete em Pare-

des. Neste projeto partici-

pou igualmente “PARE-

DES BASKET” do União 

Sport Clube de Paredes, 

uma equipa que começa a 

dar os primeiros passos e 

que pretende devolver a 

modalidade ao Concelho.

Uma equipa excelente-

mente bem orientada pelo 

campeão Paredense de 

Basquetebol Raúl Santos, 

que de forma apaixonada 

tenta reabilitar a modali-

dade em Paredes.

Foi muito bom poder ver 

os jovens das nossas esco-

las empenhados e motiva-

dos na prática da modali-

dade, obviamente que o 

agradecimento especial, 

vai para os professores 

destes miúdos e miúdas 

que no espaço das ativida-

des de enriquecimento 

curricular (vulgarmente 

designadas por AEC´s) de-

ram o seu melhor para que 

estes alunos das nossas 

escolas pudessem ter feito 

a exibição que fizeram.

O objetivo de diversificar 

a oferta desportiva conti-

nua bem presente nos ob-

jetivos do executivo, a As-

sociação de Basquetebol 

t e m  s i d o  u m a  p a r c e i ra 

importante.

O evento decorreu em Pa-

redes com o propósito de 

promover o Minibasquete 

e proporcionar um inter-

câmbio enriquecedor de 

experiências desportivas 

aos jovens participantes, 

penso que no final pela sa-

tisfação de professores, 

alunos e dos pais estamos 

confiantes que a modali-

dade terá condições para 

vingar.

Os Parabéns também ao 

União Sport de Clube por 

ter aceite o desafio de aco-

lher a equipe do Paredes 

Basket. Dar Vida a Pare-

des passa também por dar 

oportunidades aos nossos 

jovens, por isso considero 

ser de extrema importân-

cia a captação deste tipo 

de eventos, pois os mesmo 

acabam por marcar quem 

neles participa.

psilvaparedes@gmail.com

PUB

As Dívidas das Autarquias – fundos próprios – face à entidade 

financiadora),

- a baixa liquidez (fracos rácios de acti-

vos f inanceiros sobre passivos 

financeiros),

- o elevado peso de determinadas rubri-

cas geradoras de compromissos a longo 

prazo (logo, estimuladoras de endivida-

mento), como as rubricas com as remu-

nerações do pessoal e com algumas 

despesas de investimento,

- o reduzido valor acrescentado bruto 

da região envolvente (o que dificulta a 

i n d e p e n d ê n c i a  f i n a n c e i r a  d a 

autarquia),

- a reduzida densidade populacional (o 

que restringe a captação de receitas fis-

cais dos municípios),

- e a baixa relação entre as receitas da 

autarquia e as provisões elaboradas.

 As consequências do endividamento 

municipal são imperceptíveis no curto 

prazo junto dos respectivos munícipes.  

Por isso é importante uma definição 

mais clara dos limites do endividamen-

to, evitando “chicanes orçamentais”, 

empresas municipais fantasma, ou par-

cerias público privadas de duvidosa 

rentabilidade.

O endividamento pernicioso impede o 

bom investimento. A 

autarquia endivida-

da, que se endividou 

para pagar foguetes, 

pode ver os bancos 

negarem as suas 

pretensões de finan-

ciamento, de uma 

revitalização das es-

tradas municipais ou 

da contratação de 

jovens qualificados. 

Como sempre,  o 

preço das más esco-

lhas é não ficarmos 

com as boas opções. 

Os foguetes são bo-

nitos, mas não acres-

centam nada à boa 

gestão da autarquia.

Teremos todos de fazer greve,  Greta!?
Por que não houve aumento gradual 

de restrições ao uso do Gasóleo, do 

Gás ou da Gasolina? Por que demora 

tanto tempo o apoio ás energias re-

nováveis e em especial à microprodu-

ção elétrica das famílias? E quanto ao 

fato de cerca 200 espécies estarem a 

ser extintas em cada dia que passa? Já 

alguém percebeu que o plástico usa-

do em tudo o que fazemos demora 

milhares de anos a deteriorar-se e 

está presente em todos os animais da 

nossa cadeia alimentar?

Para estas e muitas outras questões a 

velha máxima de Pensar Globalmente 

e Agir Localmente é o mínimo que se 

exige num planeta em que a máxima já 

deveria estar em, também, Agir Glo-

balmente. Por isso, julgo que é impor-

tante insistir nas pequenas mudanças 

de rotinas do dia-a-dia, por vezes difí-

ceis, mas que podem melhorar a sus-

tentabilidade do planeta, em particu-

lar dos oceanos e das florestas. 

Assim, reduza o lixo na sua vida; opte 

por colocar a fruta e os vegetais do 

supermercado num só saco e recuse 

as embalagens plásticas dos alimen-

tos no momento da compra. Leve só 

realmente o quer comprar. 

Não esqueça de usar palhinhas ou 

plásticos de uso único apenas no es-

tritamente necessário. Estes mate-

riais acabam nos oceanos e nos ater-

ros com drásticas consequências 

para a saúde humana e animal. Em 

casa, no café da rua, ou no bar favori-

to podemos implementar uma políti-

ca de palhinha por pedido (pois há 

pessoas que não podem beber de 

outra forma). Ao comprar roupa, co-

mece a limitar o uso de fibras à base 

de plásticos como o nylon, acrílico e o 

poliéster contribuem também para a 

existência de micro-plásticos nos 

cursos hídricos. Opte pelos têxteis 

naturais como o algodão, ou o linho e 

a lã são biodegradáveis. Evite os con-

sumos excessivos de água quando 

lava a roupa, use a máquina na capa-

cidade máxima e escolha um progra-

ma mais curto e com temperaturas 

mais baixas de forma a proteger os 

tecidos, aumentando a sua durabili-

dade e fazendo menos descargas nos 

rios.  Evite e Reutilizar antes de Reci-

clar, mas não deixe de separar, por 

exemplo, as garrafas de água não 

voltam a ser transformadas nova-

mente em garrafas de água, uma vez 

que ao contrário do vidro. Temos que 

nos esforçar para separar bem os 

materiais em casa para que se consi-

ga reciclar. Despejar os óleos e gor-

duras nas bancas e nas águas resi-

duais provoca uma contaminação 

muito difícil de reverter. É funda-

mental reservar os óleos de cozinha 

num vasilhame autónomo para dei-

xar no supermercado ou na escola, 

de onde será encaminhado correta-

mente, e em Paredes faz-se isso!

Tal como diz a menina de 15 anos, ci-

to: “Estamos a ficar sem desculpas e 

sem tempo. Viemos aqui para que 

vocês saibam que a mudança está a 

chegar quer vocês gostem ou não. O 

poder é do povo. Obrigada”
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FREGUESIAS

No passado dia 14 de Mar-
ço faleceu um dos fundado-
res e administradores  do Co-
légio Casa-Mãe.  António 
Coelho foi um baltarense que 
fundou uma instituição de 
ensino de referência a nível 
nacional e foi sempre alguém 
que contribuiu para o desen-

volvimento da sua terra. Foi 
autarca, vereador na Câmara 
Municipal  e esteve sempre 
atento à causas da sua Vila, 
colaborando de forma direta 
através da sua ação nos Rotá-
rios de Paredes e ajudando 
muitos a ter uma melhor vida. 
Como empresário deu em-
prego a muitos baltarenses e 
foi sempre uma referência 
para os milhares de alunos, 
professores e funcionários 
do Colégio Casa Mãe. Sem-
pre que solicitado, colabora-
va com as instituições da Vila 
e era um homem atento aos 

problemas da sua terra, pro-
curando contribuir de forma 
positiva para a resolução dos 
diversos problemas. A 19 de 
Setembro de 1988 fundou 
conjuntamente com a sua es-
posa, Lídia Coelho,  o "Exter-
nato Casa-Mãe", como era 
conhecido no seu início.  Nas-
ce como creche e jardim de 
infância e  o sucesso do seu 
projeto educativo permitiu o 
alargamento progressivo aos 
demais ciclos, transforman-
do-se numa referência de En-
sino Particular na região do 
Vale do Sousa e   num dos me-

lhores colégio privados do 
País, ocupando sistematica-
mente as primeiras posições 
nos rankings dos exames na-
cionais.  Os mais de 30 anos a 
educar e a ensinar crianças e 
jovens permitiram a constru-
ção de uma verdadeira famí-
lia, espírito que ainda hoje se 
mantém muito enraizado no 
Colégio Casa-Mãe. O Sr. Coe-
lho, como carinhosamente 
era tratado por todos, tor-
nou-se numa figura  muito 
respeitada e acarinhada , ten-
do sempre uma palavra ami-
ga para todos, em particular 

para os alunos,  com quem ti-
nha uma relação de amizade 
e respeito. António Coelho 

deixou a sua marca e a Vila de 
Baltar e os baltarenses fica-
ram mais pobres.

Foi, finalmente, arranja-
da a rua que liga Penedos à 
Presa. Era necessário este 
arranjo pois as pessoas não 
podiam transitar em virtu-
de da mesma se encontrar 
com erva e entulho o que 
impossibilitava a sua utili-
zação. Algumas pedras que 
a ladeiam estão deslocadas 
devido ao mau estado em 
que esta se encontrava. 

Depois dessas serem re-
movidas, já se pode, até, 
passar de carro. Parabéns 
à Junta por estar atenta a 

estas ruas secundárias que 
facilitam a comunicação 
e n t r e  v á r i o s  l o c a i s  d a 
freguesia.

No âmbito da celebração 
do dia Mundial da Água, que 
aconteceu a 22 de Março, 
abriu portas na Biblioteca 
Municipal de Paredes, a Ex-
posição de Fotografia Suba-
quática de Joaquim Andra-
de, Cristelense, nascido a 13 
de Setembro, casado, pai de 
uma menina, e com Forma-
ção Académica em Contabi-
lidade e Licenciatura em 
Gestão Financeira,  que 
exerce a actividade profis-
sional de empresário no ra-
mo das madeiras.

É um apaixonado pela 
natureza e pelos animais, e 
pela fotografia, dedicando-
-lhes muito do seu tempo 
desde criança! 

Fluiu naturalmente na 
sua vida o desejo de explo-
rar a magia escondida nas 
profundezas do mar, desco-
brir um mundo novo de co-
res, sons, plantas e animais 
marinhos…E foi então que 
decidiu fazer um curso de 
mergulho, no ano de 1997, 
obtendo a certificação de 
Mergulhador, no entanto, 
não se ficou por aí, e com o 

decurso do tempo foi obten-
do diversas especializações, 
sendo que actualmente tem 
a  c e r t i f i c a ç ã o  d e 
DIVEMASTER.

A sua paixão pelo mergu-
lho já o levou a conhecer os 
mais belos habitats suba-
quáticos espalhados pelos 5 
continentes: Belize, Maldi-
vas, Quénia, Moçambique, 
Polinésia Francesa, Índia, 
Cuba, República Dominica-
na, Cabo Verde, Bélgica, 
M é x i c o ,  E s p a n h a  e 
Portugal.

E as suas experiências de 
mergulho ficam registadas 
através da fotografia, regis-
tos fotográficos esses que já 
lhe valeram um 1.º Lugar 
num concurso de fotografia 
s u b a q u á t i c a  n o  a n o  d e 
2004.

Hoje em dia, é através da 
exposição das suas fotogra-
fias que faz a delícia da po-

pulação do concelho em ge-
ral, e das crianças e jovens 
das escolas, em particular.

Há registos do mais belo 
que pode ser visto no fundo 
do mar, peixes de várias es-
pécies, incluindo uma ver-
são do Nemo, que derrete 
os mais pequenos!

A freguesia de Cristelo, 
só pode estar cheia de orgu-
lho por ter um cidadão tão 
talentoso que nos faz viajar 
através das suas fotografias 
subaquáticas para um mun-
do que é desconhecido para 
muitos, e arranca sorrisos 
maravilhosos das crianças, 
que não imaginam que os 
peixes que só veem nos de-
senhos animados, existem 
realmente!

    BALTAR

António Coelho ( 1948- 2019)

    BITARÃES

Arranjo da Rua de Penedos à Rua da Presa

    CRISTELO

Mergulhador de Cristelo dá a conhecer  
o Mundo Subaquático em Exposições

FAUSTINO 
 SOUSA

ANTÓNIO
OLIVEIRA

CARLA
NUNES

No próximo Domingo,  31 
Março  a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
da Escola Básica do 2º e 3º Ci-
clos de Baltar, à semelhança 
dos anos anteriores, irá reali-

zar a sua tradicional caminha-
da, e que tem como objectivo 
contribuir para o convívio, 
desenvolvimento educacio-
nal e bem-estar dos alunos, 
de toda a família e amigos, 

bem como permitir uma inte-
racção com a natureza.

Os interessados deverão 
procurar a Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria.

Caminhada da EB2.3 Baltar é Domingo

Desde os idosos da Casa 
do Povo de Bitarães,  às 
Crianças da Escola EB1, à 
mobilização da freguesia, to-
dos festejaram o Carnaval. 
No dia propriamente dito, 
embora com mau tempo, 

houve o cortejo onde não fal-
taram foliões a mostrar a sua 
imaginação e disfarces. Car-
ros alusivos, mascarados e 
meninas do samba também 
estiveram presentes. A tra-
dição continua enquanto 

houver pessoas disponíveis 
para organizar tal evento. 
Sabemos que é sempre uma 
preocupação da organização 
que tudo corra conforme o 
planeado. Está de parabéns 
quem organizou o corso.

Carnaval 
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O Rebordosa Atlético 
Clube recebeu no passado 
domingo o Aliados Futebol 
Clube Lordelo, no Estádio 
Monte de Azevido, em Re-
bordosa, em jogo a contar 
para a 29ª jornada do cam-
peonato da Associação de 
Futebol do Porto Divisão Eli-
te-Pro-Nacional Série 2. 

Foi um jogo emotivo, co-
mo há muito que não se via. 
Mas o Aliados Futebol Clube 
Lordelo foi a equipa que dis-
pôs das melhores oportuni-
dades de golo. E até falhou 
um penalti. Essa ineficácia 
custou-lhe caro, porque o Re-

bordosa Atlético Clube, prag-
mático no remate, aprovei-
tou o desespero do adversá-
rio para vencer o jogo.  

Nas bancadas, carregadas 
de adeptos vigorosos, davam 
asas às bandeiras quando a 
bola baloiçava as redes. E da-
vam voz ao tambor quando o 
jogo era amorfo.   

Depois do apito final, o cal-
do entornou. A origem esteve 
nas quatro linhas, com os jo-
gadores engalfinhados. Isso 
contaminou as equipas técni-
cas e os adeptos. A polícia te-
ve então que intervir. 

Não sei qual foi o motivo 
da confusão. E nem interessa, 
porque nada justifica a bata-
lha campal. Nada. Nem mes-
mo um impropério. Não nos 
podemos esquecer que nas 
bancadas estiveram meni-
nos. Meninos que chegaram a 
casa com medo.

A Tuna de Rebordosa 
comemorou o seu 43º ani-
versário e como já é hábito 
organizou um concerto 

que decorreu no salão no-
bre da Junta de Freguesia 
de Rebordosa.

Na plateia estavam, en-
tre outros, o Presidente da 
Câmara Municipal de Pa-
redes, Alexandre Almeida 
e Vereadores, bem como 
diversos membros do Exe-
cutivo da Junta.

O concerto,  foi  abri-
lhantado por cerca de 50 

interpretes, entre músicos 
e cantores, da Tuna 

A  Tu n a  c o m  4 3  a n o s 
desde da legalização dos 
estatutos, mas já secular 
na sua fundação, projeta-
-se pela sua presença no 
meio da cultura não só a 
música, mas principalmen-
te a forma de viver o espí-
rito, cultural que sempre a 
caracterizou. “Honra com 

humildade os trajes que 
enverga e dignifica o nome 
que tem”. Uma das carac-
terísticas da Tuna de Re-
bordosa é a de que as atua-
ções que tem realizado são 
sempre e sempre a custo 
zero. No final da atuação 
da Tuna foram cantados os 
parabéns e servido um 
p o r t o  d ´ h o n r a  a o s 
presentes.

O dia 14 de Março de 
2019 fica na História de So-
brosa como a data em que 
foi reposto no seu lugar ori-
ginal o Cruzeiro de Guindo, 
que havia sido destruído 
por uma tempestade.

Datado de 1594, este 
cruzeiro destaca-se por ter 
a cruz inclinada para a fren-
te, interpretada por alguns 
como tendo sido atingida 
por um relâmpago, uma ár-

vore, ou simplesmente por-
que as suas características 
permitiram que o tempo a 
moldasse dessa forma.

Associada a esta cons-
trução religiosa existe uma 
lenda, na qual está presen-
te um cavaleiro, e que per-
manece na memória colec-

tiva. A inscrição na base faz 
referência a um milagre 
que terá motivado o surgi-
mento deste cruzeiro.

O romper do fatídico dia 
4 de Janeiro de 2014 reve-
lou o rasto da destruição 
provocado por um fenóme-
no meteorológico extremo, 
que causou grandes estra-
gos em Sobrosa, arrancan-
do o Cruzeiro de Guindo do 
penedo onde se encontra-
va implantado. Na sequên-
cia da queda, a coluna ficou 
dividida em vários frag-
mentos, com danos na cruz 
e no capitel.

Desde então, os vários 
elementos foram recolhi-
dos em casa do proprietá-

rio, Manuel Leão da Silva 
Machado, que possibilitou 
que o cruzeiro fosse agora 
recuperado e recolocado, 
numa iniciativa da Junta de 
Freguesia de Sobrosa.

É de salientar o excelen-
te trabalho por parte da 
empresa que realizou o 
restauro, dado que foram 
a p r ove i t a d o s  t o d o s  o s 
fragmentos, não tendo sido 
necessário recorrer a no-
vos materiais.

Espera-se que, a breve 
prazo, seja possível usu-
fruir do espaço onde se in-
sere este belíssimo cruzei-
ro, dotado de uma fantásti-
ca paisagem sobre o Vale 
do Sousa.

A cidade de Paredes aco-
lhe neste sábado a Serragem 
da Velha da Srª da Guia. A 
iniciativa organizada pelos 

Amigos das Boinas Pretas, 
começa às 21h30 junto ao 
quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes.

O rio Sousa voltou a ser 
alvo de uma nova descarga 
poluente. Os sinais visíveis 
à superfície do rio foram 
avistados no passado do-
mingo, dia 24 de março. 
Dois dias antes, o Municí-
pio de Paredes tinha evoca-
do o dia da água, designada-
mente, com a visita à expo-
s i ç ã o  d e  f o t o g r a f i a 
itinerante “A Central de 

Captação do Sousa” paten-
te até 29 de março, na Casa 
da Cultura de Paredes e as-
sociou-se à apresentação 
do projeto da “Ecovia nº2”. 
Neste último caso envolve 
a valorização de trilhos pe-
dagógicos de Cristelo, Vila 
C ov a  d e  C a r r o s  e  D u a s 
Igrejas, onde a água será o 
elemento de l igação do 
percurso.

    LORDELO

Lambadas e pontapés

    REBORDOSA

Parabéns à Tuna 

    SOBROSA

Cruzeiro de Guindo reerguido

    PAREDES

Serragem da Velha

    RECAREI

Nova descarga poluente  
no rio Sousa

Realizou-se no dia 15 de 
março, uma caminhada no-
turna, organizada pela Co-
missão de Festas em honra 

de S. Miguel de Rebordosa.  
A caminhada do Pirilampo 
em Rebordosa – assim bati-
zada – teve como objetivo 

angariar fundos para as Fes-
tas da Cidade de Rebordo-
sa. A concentração ocorreu 
pelas 21h junto à Igreja No-

va. Juntou várias centenas 
de pessoas que percorre-
ram 8Km pela cidade de 
Rebordosa.

O Grupo Desportivo da 
Portela, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
da Junta de Freguesia de 

Rebordosa e da Associação 
de Atletismo do Porto, vai 
organizar, no dia 5 de maio 
de 2019, o 12.º Grande Pré-

mio de Atletismo de Rebor-
dosa - Corrida/Caminhada 
Dia da Mãe.

Porque é dia da mãe, o 

convite é válido para a famí-
lia do leitor para correr ou a 
caminhar por Rebordosa ao 
longo de oito quilómetros.

A Caminhada do Pirilampo  

XII Grande Prémio de Atletismo de Rebordosa Corrida/Caminhada Dia da Mãe

SILVIO
SILVA

PAULO 
PINHEIRO

CRISTIANO
MARQUES
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Bosque de Romãzeiras 
LANÇAMENTO. Com a chancela da Hexágono, vai ser lançado, no próximo 
dia 6 de abril, às 18 horas, no auditório da escola secundária de Paredes, o 
livro de poesia Bosque de Romãzeiras. O autor, Zeferino Moreira da Silva, é 
natural de Bitarães.

P
ara a Hexágono 
– Associação 
d o s  A n t i g o s 

Alunos e Amigos da Escola 
Secundária de Paredes, o 
Bosque de Romãzeiras “é 
provavelmente” o livro 
mais importante de poesia 
de um autor paredense 
depois da morte de Daniel 
de Faria. “Muito cuidado e 
belo”, o livro reúne um 
conjunto de poemas inédi-
tos, divididos em quatro 
capítulos: Inventário, Or-
dena as horas sem pressa, 
Pedinte de palavras singe-
las e Fragmentos.

No Bosque de Romã-

zeiras de Zeferino Morei-
ra da Silva, colaboraram a 
artista Regina Lamares, 
que inspirada em alguns 
textos enriqueceu o volu-

me com dez aguarelas, e 
Moisés Santos, a quem a 
Hexágono pediu conselho 
no grafismo, no tipo de le-
tra e composição e na sele-
ção do papel.

No prefácio, Francisco 
Queirós, organizador da 
edição, afirma que a prin-
cipal embraiagem da poe-
sia de Zeferino Silva “é a 
Odisseia de Homero, e gi-
ra pelo Canto Sexto, quan-
do Ulisses já está constitu-
cionalmente fora da in-
f l u ê n c i a  a m o r o s a  d e 
Calipso, mas ainda não 
chegou a Ítaca”. 

O leitor é advertido, 
ainda no prefácio, para a 
natureza volumosa, multi-
disciplinar e caleidoscópi-

ca do Bosque de Romãzei-
ras. O livro, à semelhança 
do Rayuela, de Cortázar, 
pode ser explorado em 
muitas direções que pos-
sivelmente se desmultipli-
c a m  e m  a i n d a  m a i s 
sentidos.

Zeferino Moreira da 
Silva foi noviço nos mon-
ges beneditinos do mos-
teiro de Singeverga, e tra-
balhou como professor de 
Português, Latim e Grego 
na Escola Secundária de 
Paredes, instituição de 
que foi também presiden-
te do conselho diretivo, 
entre 1986 e 1993. Zeferi-
no Silva nasceu em 1942 e 
mora na cidade de Pare-
des e em Belmonte.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Rede de Bibliotecas  
do Vale do Sousa realizou 
debate em Paredes

“A importância das bi-
bliotecas na investigação e 
na criação literária” foi o 
mote para um debate que 
decorreu “ao serão”, a 22 
de março, na Biblioteca 
Municipal de Paredes.

À conversa estiveram 
Alda Neto, professora e in-
vestigadora do CEPESE, de 
Paredes, António Queiroz, 
autor e investigador de Pe-
nafiel, Jorge Oliveira, coor-
denador de projetos na 
Profisousa, de Paços de 
Ferreira, Cristiano Cardo-
so, em representação do 
Município de Lousada e 
Joaquim Costa, bibliotecá-
rio e investigador, de Fel-
gueiras, para debateram o 
tema e partilharem os tes-
temunhos da importância 
das bibliotecas do país na 
sua vida profissional e 
académica.

Neste debate promovi-
do pela Rede de Bibliote-
cas do Vale do Sousa, a Ve-
readora com o Pelouro da 
Cultura do Município de 
Paredes, Beatriz Meireles, 

frisou que “é preciso co-
nhecer melhor a comuni-
dade que se serve, para 
que as bibliotecas se pos-
sam reformular e apostar 
naquilo que as bibliotecas 
escolares não têm”.

Para esse efeito a autar-
quia de Paredes aposta ca-
da vez mais nos públicos da 
comunidade escolar.

Para Beatriz Meireles, 
"o gosto pela leitura, pelo 
livro e pela biblioteca cru-
zam-se. Como tal é unani-
me que as bibliotecas têm 
de ir ao encontro dos inte-
resses do seu público-alvo, 
os munícipes".

Do debate gerado entre 
os intervenientes e o públi-
co presente na tertúlia  
sobre as bibliotecas, con-
clui-se que a indexação e a 
catalogação são manifes-
tamente determinantes 
nos dias de hoje.

Não ficaram dúvidas de 
que aos jovens falta o con-
tacto mais direto com a 
documentação, ver, tocar e 
sentir para despertar o in-
teresse por um espaço que 
cada vez mais é de trabalho 
e de investigação.

Quando Ulisses, no Canto 
Sexto, já está constitucional-
mente fora da influência 
amorosa de Calipso, mas ain-
da não chegou a Ítaca, refe-
re-se ao episódio de Nausí-
caa: “uma rapariga com flo-
res no cabelo mar bonito/ a 

colher os náufragos.” Após o 
naufrágio, “abre-se para 
Ulisses o tempo do desejo 
maior do regresso a casa”: a 
fotografia, o instantâneo que 
junta o homem nu ao homem 
de roupa lavada, quer dizer, o 
viajante e o estrangeiro, é o 
pano de fundo de um conjun-
to de poemas de Bosque de 
Romãzeiras que convivem 

sob o signo do regresso. O 
viajante torna-se estrangei-
ro no momento exato em 
que sente saudades de casa: 
“O divino Ulisses abraçou os 
joelhos de Arete e soltou as 
palavras que trazia ensaia-
das: ardia-lhe no peito a fo-
me do regresso.” Depois, en-
tre o regresso e a espera, Ze-
ferino Silva apresenta um 

naipe muito bom de textos 
construídos em centros que 
são sempre ocupados por 
substantivos: 

Quando vieres, será co-
mo a primeira luz: vemo-nos 
logo, e pelos mesmos olhos,

e vamos rir até chegar a 
minha noite.

Depois, vou ficar agasa-
lhado nas tuas pálpebras.”

A Odisseia, de Homero, “é a principal embraiagem”  
da poesia de Zeferino Silva

Francisco Queirós  | texto

A Casa da Cultura de Pa-
redes, na última semana, 
abriu as portas à Feira do 
Livro. O certame contou 
com centenas de livros e 
animação que deram vida 
ao principal espaço cultural 
da cidade.

A feira abriu com um 
“Recital de Poesia” e encer-
rou, ontem, quinta-feira, 

com a peça de Teatro “Era 
uma vez uma Rainha a 
Branca de Neve e os três 
Trapalhões”. Pelo meio a 
Feira do Livro de Paredes 
contou também com um 
Concerto “Do Barroco ao 
Contemporâneo” que jun-
tou o duo Daniel Lemos e 
Enóe Ferrão na guitarra e 
no piano e também evocou 

o Dia Mundial de Teatro, na 
passada quarta-feira, dia 27 
de março, com a apresenta-
ção da peça “Mulheres Mó-
veis”, pela Companhia de 
Teatro Astro Fingido, segui-
do da apresentação do pro-
grama do Município de Pa-
redes dedicado à produção 
teatral, projeto intitulado 
“Paredes no Palco”.

Feira do Livro encheu Casa da Cultura 
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /ABR19

PAREDES
FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até ao dia 30 
Exposição 
Máscaras, Mitos e 
Ritos de Balbina Mendes 

Dia 13 | 21h30 
Bailado | Dom Quixote
Academia de Dança da Boavista 

Dia 27 | 15h30
Dia Mundial do Livro 
Espetáculo de Teatro e 
Entrega de Prémios

Biblioteca 
Escritor do Mês 
Isabel Rio Novo

Dias 23 e 30 | 10h30
Histórias de Encantar
As Mãos Não São Para Bater
Martine Agassi

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis
O Divertido Livro das Boas Maneiras 
Philippe Jalbert

Cooperação
Dia 3 | 14h30
Artes Manuais
Coelho de Páscoa 

Dia 24 | 14h30
Artes Manuais 
Copo Invertido Com Flor e Vela 

PAREDES (CIDADE)
Dias 30 e 31
Casa da Cultura 
Primavera Festival da Flor 

Dia 30 | 17h00
Casa da Cultura Degustação  
de Chá "Chapéu e Flor"  
com leituras de poemas de  
Sophia de Mello Breyner Andresen 

Dia 31 |15h
Casa da Cultura 
Desfile de Chapéus e
Vestidos de Flores 

Dia 31 |17h
Casa da Cultura 
Concerto pela Orquestra 
Ligeira do Vale do Sousa

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
TIM  

AUTOR:
COLLEEN 
MCCULLOUGH

U m a  h i s t ó r i a  d e 
amor única e inesquecí-
vel. Mary Horton tem 
quarenta e três anos e 
vive num subúrbio tran-
quilo, de classe média, 
na costa australiana. É 
uma mulher solteira, 
muito rígida e distante, 
que conseguiu construir 
uma vida às suas pró-
prias custas, mas o seu 
conceito de «vida» não 
inclui relações pessoais. 
Sem um namorado nem 
amigos, Mary não quer 
deixar ninguém entrar 
na sua vida solitária. Tim 
Melville é um trabalha-
dor manual de vinte e 
cinco anos, com o rosto e 
o corpo de um deus gre-
go, mas a cabeça de uma 
criança. Num mundo 
cruel e inflexível, apesar 
da sua família maravi-
lhosa, Tim acaba muitas 
vezes por se deixar levar 
pelos que se dizem seus 
amigos e que se aprovei-
tam dele. Tim conhece 
Mary por acaso, numa 
manhã de verão, e aquilo 
que começa por ser um 
dia de trabalho para ele 
transforma-se numa re-
lação que vai mudar a vi-
da dos dois.

Biblioteca ALORD destaca 
obra de autora da biografia de 
Agustina Bessa – Luís 

O 
Poço e a Estra-
da, é a primei-
ra biografia de 

Agustina Bessa-Luís, lan-
çada no inicio do ano e é 
assinada por Isabel Rio No-
vo, a escritora de abril na 
Biblioteca ALORD. 

Ao longo de mais de 
500 páginas, O Poço e a Es-
trada apresenta pormeno-
res, pequenas histórias, 
revelações e novas inter-
pretações sobre uma das 
mais elogiadas escritoras 
portuguesas, hoje com 96 
anos e há mais de uma dé-
cada afastada de olhares 

públicos por um estado de 
saúde que tem sido descri-
to como muito precário.

Sobre a escritora de Vi-
la Meã, Isabel Rio Novo es-
creveu que “nunca foi a 
mais lida das romancistas 
portuguesas, mas a sua in-
fluência social extravasou, 
de longe, aquela que nor-
malmente é permitida às 
gentes da literatura”.

Ao longo do seu percur-
so académico, Isabel Rio 
Novo, recebeu bolsas da 
Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, do Instituto 
Camões, da Fundação En-
genheiro António de Al-
meida e da Fundação Ca-
louste Gulbenkian. Lecio-

na história da arte, estudos 
literários, escrita criativa e 
outras discipl inas nas 
áreas da literatura, da his-
tória e dos estudos interar-
tes, e é autora de várias 
publicações nessas áreas, 
com destaque para o dicio-
nário ilustrado Literatura 
Portuguesa no Mundo 
(2005), em parceria com 
Célia Vieira. Enquanto fic-
cionista, está representa-
da em antologias de contos 
e colabora com ensaios e 
textos de ficção nas revis-
tas Granta, Egoísta, LER e 
Colóquio/Letras.

É autora da narrativa 
fantástica O Diabo Tran-
quilo (2004), da novela A 

Caridade (2005, Prémio 
Literário Manuel Teixeira 
Gomes), do livro de contos 
H i s t ó r i a s  c o m  S a n t o s 
(2014) e dos romances Rio 
do Esquecimento (2016, 
finalista do Prémio LeYa e 
semifinalista do Prémio 
Oceanos), Madalena (iné-
dito, Prémio Literário João 
Gaspar Simões) e A Febre 
das Almas Sensíveis (2018, 
finalista do Prémio LeYa). 
Beneficiou recentemente 
de uma Bolsa de Criação 
Literária atribuída pela Di-
reção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB), de que resultou 
a escrita do seu quarto 
romance.

ESCRITA. Isabel Rio Novo, de 46 anos, escritora e professora de Estudos 
Literários no Instituto Universitário da Maia é a escritora do mês de abril na 
Biblioteca da Fundação ALORD. 

António Orlando  | texto
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Casa da Cultura de Paredes celebra 
Primavera com Festival da Flor

O 
“Primavera Fes-
t i v a l  d a  F l o r ” 
toma conta dos 

espaços interiores e exte-
riores do Palacete da Gran-
ja, num mercado aberto das 
11 às 17 horas,  durante 

dois dias, com um mercado 
de flores, exposições, de-
gustação de chás, visitas 
guiadas temáticas e um 
concerto.

O Pelouro da Cultura da 
autarquia paredense pro-
gramou um mercado e ex-
posição de flores, com visi-
ta guiada às camélias dos 

jardins da Casa da Cultura.
Durante a tarde de sába-

do, 30 de março, o progra-
ma do “Primavera Festival 
da Flor” reserva uma de-
gustação de chá, acompa-
nhada pela leitura de poe-
mas de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, à qual 
se seguirá a abertura da ex-

posição de fotografia “O 
Jardim de Camélias”.

O mercado das flores, 
que decorrerá no relvado 
daquele espaço cultural da 
cidade de Paredes, conti-
nua ao longo do dia domin-
go, 31 de março. À seme-
lhança da edição anterior 
está previsto um desfile de 

vestidos e chapéus de flor, 
onde participam represen-
tantes das freguesias do 
Concelho.

Uma sessão de contos 
orientais sobre camélias, 
pela voz de Cândida da Luz, 
é o mote para um programa 
em família à volta de uma 
chávena de chá e histórias. 

Esta ação tem um custo de 
3 euros e requer inscrição 
prévia.

Os sons de Primavera 
far-se-ão ouvir pela Or-
questra Ligeira do Vale do 
Sousa que encerrará no do-
mingo o “Festival da Flor”, 
com um concerto,  pelas 
17h00.

II EDIÇÃO. “Primavera Festival da Flor” regressa neste fim de semana, dias 30 e 31 de março. Iniciativa dinamiza um mercado de 
flores, exposições, degustação de chás, visitas guiadas temáticas e um concerto.

António Orlando  | texto

O programa “Paredes 
no Palco”, apresentado no 
dia 7 de março na Casa da 
Cultura, visa apoiar e in-
centivar os grupos de tea-
tro das associações de Pa-
redes, “através de um con-
junto de iniciativas que 
possam contribuir  para 
uma mudança cultural sig-
nificativa e sustentada no 
Concelho”.

O programa promete 
apoiar e dinamizar a produ-
ção teatral nas diversas  
manifestações artísticas, 
quer quanto à forma, quer 
quanto ao reportório ou ao 
modo de apresentação co-
mo, o teatro comunitário, 
de rua, de marionetas, de 
formas animadas, teatro 

clássico, teatro contempo-
râneo, etc.

Decorrente da diversida-
de de níveis etários dos par-
ticipantes, o programa “Pa-
redes no Palco” inclui duas 
opções de participação: “Pa-
redes no Palco” e “Paredes 
no Palco Júnior”.

Neste sentido, a autar-
quia e associações assinam 
um protocolo, que consiste 
no apoio aos grupos de Tea-
tro através da disponibiliza-
ção de recursos financeiros 
para contratação de moni-
tores e/ou formadores, de 
forma a contribuir para a 
progressão artística dos jo-
vens atores e para a realiza-
ção de um espetáculo, no 
âmbito do programa “Pare-
des no Palco Júnior” - desti-
nado a crianças e jovens dos 
6 aos 16 anos, “onde se pro-

curará proporcionar o gosto 
pelas artes cénicas, de for-
ma a facultar os conheci-
mentos necessários à com-
preensão das manifesta-
ções estéticas e culturais e o 
aperfeiçoamento da ex-
pressão artística das crian-
ças e jovens”, explica Beatriz 
Meireles, vereadora com o 
Pelouro da Cultura.

O protocolo estabelece, 
igualmente, um prémio de 
participação no programa 
“Paredes no Palco” e “Pare-
des Júnior” de 150 euros e 
100 euros, respetivamente.

Prevê-se, ainda, a reali-
zação de um Festival de Tea-
tro, Dança e Música, a ser 
realizado entre maio e ju-
nho de 2020, estando pre-
vistos três prémios: 500 eu-
ros para o primeiro classifi-
c a d o ,  2 5 0  e u r o s  p a ra  o 

segundo e 100 euros para o 
que ficar posicionado em 3.º 
lugar.

INTÉRPRETES 

DO PAREDES 

NO PALCO 2019/2020

Expansivos de Lordelo, 
Grupo de Teatro Amador de 
Cristelo, CêTeatro – Grupo 
Teatro Amador de Cête, 
Clube de Jazz de Baltar, Tru-
peça Grupo de Teatro de Re-
bordosa, Grupo de Jovens 
Nova Esperança - Sobreira, 
Associação para o Desen-
volvimento de Mouriz, As-
sociação Rebord’arte, Casa 
do Povo de Bitarães, Asso-
ciação Astro Fingido, Espa-
ço Amigo - Associação Cul-
tural, Recreativa e Social de 
Vandoma, Associação para 
o Desenvolvimento do Lu-
gar de Bustelo-Recarei.

Município assinou protocolo com  
as associações de teatro 
António Orlando   | texto
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NOSSOS EMPRESÁRIOS

A Taftá está imperdível

C
atarina Viana, 21 
anos, é uma das 
mais jovens das 

Nossas Empresárias  do 
concelho. Na Avenida da 
República (junto à confeita-
ria Princesinha) nasceu o 
seu mais recente projeto, a 
Taftá Boutique, que apelida 
como “o sonho”.

Durante a licenciatura 
em Ciência da Informação 
que concluiu em 2018 na 
Faculdade de letras e Enge-
nharia da Universidade do 
Porto, Catarina foi desen-
volvendo o seu gosto pela 
área comercial e pelo con-
tacto com o público, tendo 
inclusive realizado alguns 
part-times em lojas do co-
m é r c i o  t r a d i c i o n a l  d e 
Paredes.

Há pouco mais de 6 me-
ses concluiu a licenciatura e 
decidiu investir no seu pró-
prio negócio. “A Taftá Bou-
tique era um dos projetos 
que eu idealizava já há al-
gum tempo e queria reali-

zar na minha vida. Aos 21 
anos, com a ajuda da minha 
família, foi possível concre-
tizá-lo e não podia estar 
mais feliz com a decisão que 
tomei, é a minha primeira 
grande conquista em ter-
mos profissionais”, diz Ca-
tarina Viana.

A  N o s s a  E m p r e s á r i a 
destaca o papel dos pais co-
mo seu suporte na idealiza-
ção e concretização do pro-

jeto. “Os meus pais foram o 
meu braço direito neste 
percurso. É importante ter 
c o m  q u e m  c o n t a r  c o m 
quem nos auxilie na tomada 
de decisões e nos oriente 
na resolução dos imprevis-
tos que enfrentamos no ca-
minho”, assume. 

Para além dos progeni-
tores a jovem Empresária 
conta com família e amigos 
próximos que se uniram 

neste percurso contribuin-
do para que fosse possível. 
Catarina destaca ainda a 
c o l a b o ra ç ã o  d o  M i g u e l 
Grácio da MG-Arquitetura, 
que deu “forma” ao projeto: 
“O Miguel desenhou o nos-
s o  ´ s o n h o `  ex a t a m e n t e  
como o tínhamos idealiza-
do, contribuiu na planifica-
ção da obra civil e apoiou-
-nos em toda a sua realiza-
ção até à conclusão, além 

da colaboração profissional 
que nos deu, ganhamos um 
amigo, e isso é o melhor que 
r e t i r o  d e s t a  j o r n a d a ”, 
revela.

A aposta na diferencia-
ção é diz a Nossa Empresá-
ria, o que melhor caracteri-
za este novo espaço. “Sen-
t i a  f a l t a  d e  u m  e s p a ç o 
diferente na cidade, onde 
qualquer cliente se possa 
dirigir e sentir-se à vonta-

de, que alie o bom gosto e a 
elegância à simplicidade do 
atendimento e do espaço”. 

Para preencher esta la-
cuna foram eleitas diversas 
marcas nacionais e estran-
geiras, com opções varia-
das para todas as gerações 
e gostos pessoais. “Da nos-
sa parte: Convido a que nos 
visitem, a Taftá está imper-
dível”,  conclui  Catarina 
Viana.

NEGÓCIO.  Taftá Boutique é um novo projeto da cidade de Paredes idealizado por 
uma jovem paredense. Aposta na diferenciação é o que melhor caracteriza este 
novo espaço. 
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NECROLOGIA

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

SERAFIM 
DE SOUSA TORRES
Faleceu no dia 17 de março com 77 anos. 
Era	natural	de	Guilhufe-Penafiel	e	residente	

em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria Manuela Pinto 
Moreira Torres.

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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM 
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 13 de março com 86 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua Central do Monte, nº.70, Mouriz, Paredes.  
Era casado com Ludovina Moreira.

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

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

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.	 

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ  
FERREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 23 de março com 69 anos. 
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Rua do Marco, nº. 349, Cete, Paredes. Era casada com  
Fernando da Silva Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA ODETE  
MATOS MOURA
Faleceu no dia 23 de março com 86 anos.  
Era natural de Miragaia – Porto e residente  
na Rua Albano Jesus Amaral, nº. 1, (Adil),  

Lordelo, Paredes. Era viúva de Jacinto Vieira da Costa Moura.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 30 de março às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial 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

RITA COELHO NUNES
Faleceu no dia 24 de março com 88 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e resi-
dente na Rua do Agro, nº. 103, Duas Igrejas, 
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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 30 de março às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, 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  

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA ADELINA PACHECO
Faleceu no dia 23 de março com 86 anos.  

Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua S. Miguel, nº. 125, Baltar, Paredes. 

Era solteira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 | Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

VENÂNCIO 
FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 8 de março com 75 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Novais, nº. 30,Gandra, Paredes. Era casado com  

Conceição Fernanda Dias Moreira.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, 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

GANDRA / PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 
condolências

FALECEU

MARIA NUNES BARBOSA
Faleceu no dia 24 de março com 92 anos. 
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e resi-
dente na Av. 13 de Maio, nº. 794, Duas Igrejas, 
Paredes. Era viúva de Alfredo Ferreira Leal.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 30 de março às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, 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  

DUAS IGREJAS/PAREDES
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PUBLICIDADE

EXTRATO

Certifico narrativamente, para efeitos de publi-

cação, que, neste Cartório, em 14 de março de 

2019, de fls. 137 a fls. 138 verso do livro de notas 

para Escrituras Diversas nº 151-A, foi lavrada uma 

escritura de Justificação Notarial, na qual foi justi-

ficante: -----------------------

MARIA ADELINA RIBEIRO GOMES DE FER-

REIRA, CF 109 173 481, viúva, natural da fregue-

sia de Lordelo, concelho de Paredes, onde reside 

na Praça Francisco Sá Carneiro, n.º 172, 1º esquer-

do, titular do cartão de cidadão da República Por-

tuguesa com o número de identificação civil 

03140978 4 ZY7, válido até 01/11/2021. ----------

-------------- Mais certifico que eles, nessa escritu-

ra, declararam o seguinte: ------------------------------

---- Que é dona e legítima possuidora, com ex-

clusão de outrem, do seguinte veículo: -------- Mo-

tociclo de marca Kawasaki, modelo EN 500 A, ma-

trícula LX-78-38, sobre o qual não existem quais-

quer registos confirmados na Conservatória do 

Registo Automóvel do Porto. ---------------------------------------------------------------------------------

 ---- Que apesar do referido veículo não estar 

registado a seu favor na Conservatória do Registo 

Automóvel do Porto, conforme certidão ali emiti-

da que arquivo, o mesmo foi adquirido por ela, pri-

meira outorgante, no ano de mil, novecentos e no-

venta e nove, em dia e mês que não consegue pre-

cisar, já no indicado estado civil de viúva, por 

compra no Stand Raimundo com sede no Porto, na 

Rampa da Escola Normal, nunca sendo, no entan-

to, emitida a respetiva declaração de venda.-------

---- Que atribui ao referido veículo o valor de 

mil euros. --------------------------------------

---- Que não obstante os factos atrás indicados, 

desde pelo menos o ano de mil, novecentos e no-

venta e nove, que passou a possuir o veículo no go-

zo pleno das utilidades por ele proporcionadas, 

utilizando-o em deslocações, zelando pela sua 

conservação, pagando os respetivos impostos, 

considerando-se e sendo considerada como sua 

única dona, na convicção que não lesava quaisquer 

direitos de outrem, tendo a sua atuação e posse, si-

do de boa fé, sem violência e sem oposição, osten-

sivamente e com conhecimento da generalidade 

das pessoas, tudo isto por lapso de tempo superior 

a dez anos. -------------------------------------------

----- Que esta posse em nome próprio, pacifica, 

continua e pública, desde há mais de dez anos, con-

duziu à aquisição do referido veículo por usuca-

pião que expressamente invoca, justificando o seu 

direito de propriedade para efeito do registo dado 

que esta forma de aquisição não pode ser provada 

por qualquer outro título formal extrajudicial. 

A Notária,

 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

EXTRATO

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 artº 100.º do Código do Notariado, 
que neste cartório, no livro de notas para escrituras diversas 244, a folhas 128, se encontra exarada uma escritura de 
justificação com data de vinte e seis de março de dois mil e dezanove, na qual:

AMÉRICO DIAS COELHO, NIF 130 898 899, Cartão do Cidadão 03039398 1 zy9, válido até 16/01/2029, natural de 
Recarei, Paredes, e mulher MARIA FERNANDA DE JESUS SILVA, que também usa e é conhecida por Maria Fernanda de 
Jesus Silva Coelho, NIF 156 337 231, Cartão do Cidadão 07097976 6 zy2, válido até 20/04/2020, natural de Baguim do 
Monte, Gondomar, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Central do Outeiro, número 282, 
Recarei, Paredes, disseram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel, sito 
na freguesia de Recarei, concelho de Paredes:

Prédio rústico, composto de cultura, ramada e dependências agrícolas, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, 
sito no Lugar do Outeiro, a confrontar do norte com Alberto Alves da Rocha, do sul e do nascente com Olimpia de Sousa Dias, e 
do Poente com Boaventura Moreira, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz sob o ar-
tigo 2895, com o valor patrimonial de €16,49 e o atribuído de quinhentos euros. Que adquiriram o referido prédio, por compra 
verbal a Rosa da Conceição Sousa Dias, solteira, maior que era, e residente que foi no Lugar do Outeiro, Paredes, já falecida, em 
data que não podem precisar mas sabem ter sido, cerca do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, pelo que não ficaram a 
dispor de título formal que lhes permita efetuar o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, e que desde logo en-
traram na posse e fruição do prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocul-
tação de quem quer que seja. Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com conhecimento de toda 
a gente, limpando o terreno, pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por forma correspondente ao 
exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal do imóvel, quer suportando os respetivos encargos. Que esta 
posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde cerca do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, conduziu à aqui-
sição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta 
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. Está conforme.

Paredes e Cartório notarial em 26 de março de 2019.
A notária,

Registo: PA594/2019
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