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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

Há nomes e pessoas que se registam 

na nossa memória e que dificilmen-

te desaparecem. Quando cheguei a 

Paredes, no ano de 1963, com 21 anos, comecei 

a conhecer os residentes, conforme tinha ne-

cessidade de conviver com eles. Assim aconte-

ceu com um casal sexagenário, que vivia no 

rés-do-chão do prédio da minha namorada, e 

que se mostrou tão simpático logo ao primeiro 

contacto que me “amarrou” a um sentimento de 

amizade como se família fosse. Quero prestar 

tributo através deste pequeno texto, ao Sr. Ze-

ferino Guedes da Rocha, conhecido entre os 

amigos por Fineco porque quando lhe pergun-

tavam como estava era essa a palavra que usava 

com um sorriso no rosto. Trata-se do ex-craque 

futebolista do União Sport Club de Paredes. 

Nascido em 1904 numa família de alfaiates da 

Vila de Paredes, desde criança aprendeu a mes-

ma arte, que exerceu até quase aos oitenta 

anos. No seu tempo de jovem, da fusão do Sport 

Club e do Futebol Club Estrelas nasceu o União 

Sport Club de Paredes, em 1923. Muita da ju-

ventude local, como ele, aju-

dou na construção do campo e 

das instalações, e integrou-se 

na equipa de futebol. Zeferino 

Guedes partilhou jogos com 

vários futebolistas famosos 

da época, como Adercílio, Jo-

sé Freitas, António Bento, Ar-

tur Freitas, Zéquita, José Leal 

e António Araújo (que foi In-

ternacional pelo FCPorto). 

Mas o “Fineco”, embora pe-

queno de estatura física, tor-

nou-se num dos célebres craques do União. Por 

ele e nele jogou até ao fim da sua amadora car-

reira, que tanto amou. Depois, sentado na ban-

cada, como sócio/atleta, gritava aos colegas e 

“jogava” com as pernas, impedindo que alguém 

se sentasse na sua frente. Já bastante curvado, 

pela idade e problemas sérios de coluna, às ve-

zes os miúdos perguntavam-lhe “Donde é mar-

requinha?”, ao que ele respondia “Sou das cos-

tas”. Os miúdos riam-se com isso. Era um cida-

dão carismático de Paredes, 

muito respeitado e com quem a 

juventude gostava de dialogar, 

para ouvir as suas belas histó-

rias. Quantas vezes, como seu 

vizinho, me sentei na soleira da 

sua porta, em diálogo aberto, a 

falarmos sobre a sua paixão pe-

lo futebol, pela pesca das tru-

tas, pela amizade que nos unia, 

e pelo conhecimento que ele 

tinha sobre a sociedade de Pa-

redes. Sobre a sua arte, na fir-

ma de seu irmão, foi um excelente profissional 

cujo trabalho perfeito atraía clientes exigentes 

e referenciados, como da área da justiça e da 

política. Sentia uma saudade especial do seu 

único filho, que faleceu à nascença, passando a 

olhar cada criança com quem dialogava como se 

fosse sua. Partiu em 1991 e teve na despedida, 

jogadores e centenas de amigos que, como eu, 

ficaram com imensas saudades. Paredes per-

deu uma grande figura.

Zeferino Guedes da Rocha (Fineco)

POR: GASTÃO MOREIRA

Cada vez mais nos é imposto um rit-
mo de vida acelerado, essencialmen-
te focado na nossa vida profissional 
e descurando a vida pessoal e fami-
liar. Até as crianças e jovens estão 
expostas a estes ritmos, passando 
cada vez mais tempo na escola e em 
inúmeras atividades, ficando com 
pouco tempo para atividades livres 
ou simplesmente não fazer nada. 
Quando nos damos conta, passamos 
menos tempo com a família e amigos, 
ou até mesmo a cuidar de nós. 
Estes estilos de vida são muitas ve-
zes responsáveis por uma das per-
turbações que mais afeta a popula-
ção dos países ocidentais: a ansieda-
de. A ansiedade, que é caracterizada 
por um conjunto de reações psicoló-
gicas e físicas do organismo a uma ou 
várias situações. Existem muitos si-
nais que o nosso corpo e mente nos 
podem dar e que podem significar 
que os níveis de ansiedade estão de-
masiado altos. Entre os mais comuns 
estão a preocupação excessiva e 
constante, a sensação de medo ou de 
que algo mal pode acontecer, as pal-
pitações, a dificuldade em respirar, 
os tremores, o suor em excesso ou as 
dores musculares. Mas nem sempre 
os reconhecemos como sinal de an-
siedade e, muitas vezes, somos leva-
dos a crer que estamos com um pro-
blema de saúde físico, o que nos leva 
a uma paragem pelo consultório do 
nosso médico. É após a confirmação 
de que não temos qualquer proble-
ma físico que nos apercebemos que a 
origem dos sintomas está na ansie-
dade e que precisamos de soluções 
para um problema que, se não for 
resolvido, irá certamente agravar-se 
e comprometer a nossa vida diária.
Felizmente, existem formas de com-
bater a ansiedade. A implementação 
de algumas estratégias no seu dia-a-
-dia pode reduzir significativamente 
os níveis de ansiedade e stress pre-
sentes no nosso organismo e aumen-
tar a sensação de bem-estar. Algu-
mas estratégias podem ser a prática 
regular de exercício físico, a prática 
de meditação ou o aumento de ativi-
dades de lazer e convívio social.
Contudo, em alguns casos pode ser 
necessário recorrer à ajuda de um 
profissional, podendo o combate à 
ansiedade fazer-se através de tera-
pia, que pode ser ou não combinada 
com o uso de medicamentos, depen-
dendo da frequência e intensidade 
dos sintomas de ansiedade. 
No entanto, não se esqueça! A pre-
venção é o melhor remédio, por isso 
devemos levar um estilo de vida sau-
dável tanto quanto possível!

Ansiedade: uma  
doença do século XXI

MÁRCIA NOGUEIRA
Psicóloga na CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
Tel. 255 073 270

A
cordei hoje a pensar que o nosso instante 
neste Mundo é algo de efémero que passa 
de uma maneira vertiginosa.

Acordamos para a vida rodeados de calor, o qual, 
por vezes se mantém, por vezes se desvanece.

Fortalecem-nos as presenças; Enfraquecemos 
com as ausências.

E é num oscilar de temperatura que a nossa vida 
corre: às vezes mais quentes, às vezes mais frios, mas 
sempre algum calor nos vem quando nos aproxima-
mos das pessoas e quando estas se aproximam de 
nós, e há um sorriso no meio do fenómeno.

É que o sorriso é uma forte fonte de calor, assim 
como a crispação é uma forte fonte de frio.

Às vezes é muito pouco o que é necessário para 
aquecer alguém, quer precise quer não, e tão pouco 
nos custa que nem notamos que o fizemos.

Por outro lado, há algumas pessoas que o fazem de 
forma tão natural  que também não o notamos nem 
lhe damos o real valor, até que um dia não o sentimos 

mais.

É que quando essas pessoas se vão embora senti-

mos frio. Menos um sorriso para  nos aquecer; embo-

ra esta seja uma forma um pouco egoista de o dizer.

Porém, não nos podemos esquecer que o sorriso, 

por mais quente que seja, é efémero.

Vale pelo seu momento, e acaba. 

Mas o que mais vale é que pode ser repetido e re-

novado, quanto mais não seja por transmissão numa 

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

destinatários.

E quando o conseguimos fazer sem exclusões nem 

escolhas, ou seja, em relação a todos aqueles com que 

nos relacionamos seja a que título for, não há como 

não sermos felizes.

Todos os sorrisos que recordamos daqueles que já 

nos deixaram não eram, afinal, apenas para nós.

Somos simples mensageiros encarregados de os 

transmitir àqueles que no futuro os recordarão em 

nós quando partirmos.

Do que não nos podemos esquecer é que a vida 

que temos para cumprir esta missão é muito curta 

para nos podermos dar ao luxo de adiar o seu 

cumprimento.

(Texto em homenagem ao sorriso de Lilita Ruão)

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

A vida é tão curta
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Mais dois detidos por 
violência doméstica em Paredes

O 
primeiro caso, 
ocorreu a 27 de 
março, quando 

militares do Núcleo de In-
vestigação e Apoio a Víti-
mas Específicas (NIAVE) da 
GNR de Penafiel deram or-
dem de prisão a um homem 
de 52 anos por posse de ar-
ma proibida, no âmbito de 
um processo de violência 
doméstica. 

O indivíduo é suspeito 
de “ameaçar a companheira 
de 46 anos, obrigando-a a 
refugiar-se em instituições 
e casas de familiares por vá-
rias ocasiões, com receio 
que o mesmo pudesse aten-
tar contra a sua própria vi-
da”, explica fonte da GNR.

Segundo a fonte, “das di-
ligências resultou o cumpri-
mento de um mandado de 
busca à residência do sus-
p e i t o ,  q u e  c u l m i n o u  n a 
apreensão de uma arma de 

fogo (calibre 6,35mm), uma 
carabina,  duas catanas, 
duas bestas, duas armas de 
ar comprimido, um bastão, 
62 munições de vários cali-
bres, cinco Virotões, vulgo 

“Flecha para arma besta”, 
um arpão de pesca e uma 
mira telescópica.

A segunda detenção, pe-
lo crime de violência do-
méstica, ocorreu no dia três 

de abril com a prisão de um 
homem de 45 anos após in-
vestigação iniciada há três 
semanas.

Os militares do NIAVE 
chegaram à conclusão que 

CRIME. GNR deteve recentemente no concelho mais dois indivíduos do sexo masculino suspeitos de exerce-
rem violência doméstica sobre as suas companheiras. Apreendido miniarsenal de armas. 

António Orlando  | texto

Tentaram apagar 
fogo em fábrica  
em Vandoma  
e acabaram feridos

Dois trabalhado-
res de uma fábrica de 
Vandoma ficaram fe-
ridos, no dia 29 de 
março, ao caírem de 
uma altura de cinco 
metros, quando ten-
tavam apagar um foco 
de incêndio nas insta-
lações da unidade. 

Um dos feridos, 
politraumatizado, foi 
considerado grave. As 
vítimas foram levadas 
para a urgência do 
Hospital Padre Amé-

rico, em Penafiel. Se-
g u n d o  f o n t e  d o s 
Bombeiros de Baltar, 
os dois homens terão 
caído do cimo de um 
silo que estava a ar-
der, numa unidade fa-
bril de fabrico de mo-
biliário. O incêndio 
que lavrava na fábrica 
foi, entretanto, extin-
to pelos bombeiros 
de Baltar, que deslo-
caram para o local 20 
operacionais apoia-
dos por sete viaturas.

Motard TT sofre acidente grave na Senhora do Salto

Um motard ficou grave-
mente ferido na sequência 
de um acidente, no dia 7 de 
abril, na Senhora do Salto, 
em Aguiar de Sousa. 

A vítima, um homem com 
cerca de 40 anos, sofreu 
múltiplas fraturas na se-
quência do aparente despis-
te que terá provocado a sua 
queda num caminho de ter-
ra. A zona onde ocorreu o 
acidente é de difícil acesso e 
não permitiu que a ambu-
lância o fosse buscar. “Ainda 
foi solicitado um helicópte-
ro para evacuar a vítima, 
mas o meio não foi autoriza-
do a descolar por causa do 
mau tempo”, explicou ao 
Progresso de Paredes, Noel 
Ferreira, Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de 
Cête.  A alternativa foi levar 
a vítima, “depois de imobili-
zada”, de jipe até à lateral da 
autoestrada 41 (A41) onde 
uma ambulância o aguarda-
va para fazer o transporte 
de urgência para o Hospital 
de S. João, no Porto. 

O motard andaria à pro-
cura de outros praticantes 
de BTT que estariam perdi-
dos. A vítima foi encontrada 
cerca das cerca das 12h25 
por outros praticantes de 
Moto TT. 

Acionado o socorro via 
112, o Centro de Orienta-

ção de Doentes Urgentes 
(CODU) mobilizou para o 
local os voluntários de Cête 
com quatro viaturas dos 
bombeiros com nove ho-
mens, a Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
(VMER) do Vale do Sousa e 
uma patrulha da GNR.

António Orlando  | texto

o agressor exercia violência 
física e psicológica contra a 
vítima, a sua esposa de 44 
anos.  “A mulher já tinha 
abandonado a residência, 
juntamente com o filho há 
cerca de cinco meses, du-
rante o processo de divór-
cio. “Desde que a vítima 
abandonou a residência, a 
mesma tem sido ameaçada 
de morte”, explicou fonte 
do NIAVE.

Os suspeitos presentes 
ao Juízo de Instrução Cri-
minal no Tribunal do Marco 
de Canaveses, ficaram proi-
bidos de contactar as res-
petivas vítimas por qual-
quer meio ou forma.

Bombeiros tiveram que  
ultrapassar barreira da A41 para 

o ferido entrar na ambulâcia
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Bombeiros de Cête, Lordelo e Rebordosa reforçados 
com Equipas de Intervenção Permanente
PROTEÇÃO CIVIL. Reforçada capacidade operacional dos bombeiros. Em 2018, Paredes foi o concelho da Área Metropolitana do 

Porto com o maior número de ignições de fogos florestais.

A
s  c o r p o ra ç õ e s 
dos Bombeiros 
Voluntários de 

Cête, Lordelo e Rebordosa 
passam a ter Equipa de In-
t e r ve n ç ã o  Pe r m a n e n t e 
(EIP), juntando-se, assim, às 
associações humanitárias 
de Baltar e Paredes que já 
a n t e r i o r m e n t e  t i n h a m 
constituído equipas profis-
sionalizadas de cinco bom-
beiros nestas unidades. Os 
protocolos foram assinados 
no passado dia 4 de abril.

Com a criação das três 
novas EIP, “o Concelho de 
Paredes reforça a capacida-

de operacional das cinco 
corporações de bombeiros 
na eficiência da proteção ci-
vil e na melhoria das condi-
ções de prevenção e presta-
ção de socorro”, referiu o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

As EIP, compostas por 
cinco elementos, visam as-
segurar, em permanência e 
com prontidão, as missões 
de Proteção Civil e de so-
corro às populações. Para 
além do combate a incên-
dios e do socorro, as atribui-
ções das EIP passam ainda 
pelo desencarceramento ou 
apoio a sinistrados, no âmbi-
to da urgência pré-hospita-
lar, entre outras áreas de in-

tervenção. A Proteção Civil 
é uma prioridade para o Exe-
cutivo do Município de Pa-
redes que presta apoio con-
tínuo às suas associações 
h u m a n i t á r i a s  d e 
bombeiros.

O financiamento das EIP 
é  s u p o r t a d o  e m  p a r t e s 
iguais pela autarquia e pela 
ANEPC – Autoridade Na-
cional de Emergência e Pro-
teção Civil.

Em 2018, Paredes foi o 
Concelho da Área Metropo-
litana do Porto com o maior 
número de ignições de fogos 
florestais o que justifica a 
criação de EIP em todas as 
suas corporações humani-
tárias de bombeiros.

António Orlando  | texto

Comissão Municipal de Proteção Civil defende  
mais ações de sensibilização e fiscalização na limpeza de terrenos  

Aumentar as ações de sensibilização junto da população e a fiscalização relativamente a limpeza 

de terrenos, para evitar fogos florestais, foi a recomendação deixada pelas entidades que mar-

caram presença na reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada 

no dia 27 de março, no Salão Nobre da Câmara de Paredes.

Na ocasião, o Pelouro da Proteção Civil da Câmara de Paredes apresentou um primeiro balanço 

das iniciativas de limpeza e prevenção de fogos florestais levadas a cabo nas freguesias de inter-

venção prioritária, Aguiar de Sousa, Sobreira e Recarei. 

Segundo o vereador Elias Barros, “foram efetuados 356 processos de limpeza de terrenos de 

privados, fogo controlado em mais de 15 hectares, onde estiveram envolvidas várias entidades 

(Bombeiros Voluntários de Cête, Associação Florestal do Vale do Sousa, Técnicos de Fogo Con-

trolado) com a coordenação da Câmara Municipal de Paredes.

As ações de sensibilização “desenvolveram-se em várias freguesias através de distribuição de 

panfletos e flyers informativos”, garantiu o vereador da Proteção Civil Municipal.

A reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizou-se na sequência da recomen-

dação da Comissão Nacional de Proteção Civil para que se efetuasse uma reunião de carác-

ter extraordinário nos Concelhos abrangidos pelo Despacho 744/2019, que define as fre-

guesias prioritárias em termos de fiscalização e limpeza dos terrenos confinantes e inseri-

dos em espaços florestais.

No Concelho de Paredes são consideradas freguesias de intervenção prioritária, Aguiar de Sou-

sa, Sobreira e Recarei.
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População de Sobrosa exige segurança na EN319 

A
s populações de 
Sobrosa e de Vi-
lela sairam à rua, 

no dia 31 de março, para 
reivindicar mais segurança 
na EN319. Pedem passeios, 
passadeiras, semáforos que 
limitem a velocidade e uma 
rotunda num entronca-
mento acidentado.

“ E u  p e r d i  u m  g ra n d e 
amigo aqui nesta estrada, o 
Frederico, e o que nós per-
guntamos é se é preciso 
mais sangue para fazerem 
uma rotunda e criarem con-
dições de segurança”, ques-
tionou Ricardo Silva. 

Cerca de uma centena 
de pessoas caminhou ao 
longo da estrada Nacional 
319, em protesto contra a 

falta de condições de segu-
rança. A manifestação ter-
minou com uma vigília no 

cruzamento do serralheiro, 
local onde há anos reivindi-
cam a construção de uma 

rotunda. “Temos uma au-
têntica autoestrada à porta 
de casa. O simples facto de 

ir pôr o lixo na rua, é muito 
complicado. Já apanhamos 
imensos sustos e queremos 

prevenir para que não haja 
uma desgraça ainda maior, 
nomeadamente, com crian-
ças”, disse Diana Costa. 

A EN319, com casas e 
empresas de ambos os la-
dos, está neste momento 
em obras. Os moradores 
temem que no final da em-
preitada a estrada esteja 
ainda mais perigosa. 

“Era rebaixar a estrada, 
para a manter ao nível que 
estava antigamente.  As 
pessoas não conseguem 
meter as viaturas em casa 
porque as bermas estão al-
tas. Fazer passeioss que 
não existem”, disse António 
Gomes. 

Os moradores de Sobro-
sa e Vilela esperam que os 
alertas cheguem à empresa 
I n f r a e s t r u t u r a s  d e 
Portugal.

MANIFESTAÇÃO. Marcha a chamar a atenção para a falta de segurança rodoviária. Protesto terminou com vigília no cruza-
mento do serralheiro.

António Orlando  | texto

“Outeiro – Um Lugar de Encontros” na freguesia de Cristelo

Realizou-se no passado 
dia 5 de Abril de 2019, a inau-
guração do arranjo urbanísti-
co e paisagístico do Outeiro, 
na freguesia de Cristelo, jun-
to ao Centro de Saúde.

O evento contou com a 
presença do Presidente do 
Município, Alexandre Almei-
da, e demais executivo, Fran-
cisco Leal, Paulo Silva, Beatriz 
Meireles, Elias Barros, e Ba-
tista Pereira, e ainda com os 
elementos da Junta de Fre-
guesia de Cristelo, nomeada-
mente o Presidente de Junta, 
Carlos Franclim.

Marcaram também pre-
sença o Pároco da Freguesia, 
Marcelino Freitas, e o Chefe 
da USF de Cristelo, o médico 
Josué Silva.

Após o descerramento da 
placa, decorreu o habitual 
discurso, para os cidadãos 
presentes, onde se destacam 
para além dos já referidos 
elementos, os antigos repre-
sentantes políticos de fre-
guesia e do concelho, e ainda 
os representantes das várias 
associações da freguesia.

Começou por discursar, 
o Presidente de Junta de 
Freguesia, que realçou o 
trabalho dos representan-
tes políticos que fizeram 
parte dos anteriores execu-
tivos, que iniciaram o proje-
to, no ano de 2001, o desen-

volveram, até se chegar ao 
momento atual. Agradeceu 
ainda ao executivo camará-
rio que contribuiu para em-
belezar a obra do Outeiro, 
uma obra que referiu ser de 
todos os que a prepararam, 
executaram e que dela vão 

continuar a cuidar. Frisou 
ainda que aquele espaço, é 
um espaço de encontros, 
com uma vista muito agra-
dável, e que vem garantir 
melhores condições para os 
u t e n t e s  d o  C e n t r o  d e 
Saúde.

Seguidamente, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
acrescentou na sua interven-
ção, que esta é uma obra de 
embelezamento paisagista, 
que conta com 31 lugares de 
estacionamento. Conside-
rando que é uma obra pensa-

da para além de um parque de 
estacionamento, que para 
além de privilegiar os utentes 
do Centro de Saúde, é uma 
obra de lazer, que conta com 
um jardim de proximidade, 
com plantações das mais va-
riadas espécies. Evidenciou 
ainda que, esta obra implicou 
um grande esforço financeiro 
por parte da Câmara Munici-
pal para que se concretizasse, 
tendo representado um in-
vestimento de 207 mil euros. 
Mas, que graças ao empenho 
de todos, agradecendo em 
especial, ao Arquiteto Paisa-
gista Ricardo Bessa, se tor-
nou possível. Como forma de 
encerramento da cerimónia, 
os presentes realizaram uma 
subida ao Miradouro, utili-
zando uma escadaria que foi 
criada de forma a permitir a 
circulação pedonal de modo a 
chegar-se ao topo – o Mira-
douro, designado por “Móna-
de do Alto”, onde se pode 
apreciar uma vista privilegia-
da não só da freguesia, como 
das freguesias vizinhas e até 
mesmo sobre a cidade de Pa-
redes, sendo possível ainda 
avistar as Serras do Alvão, do 
Marão e de Montemuro.

Carla Nunes  | texto
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AUTARQUIA

PUB

A 
Câmara de Pare-
des aprovou, em 
reunião do Exe-

cutivo Municipal, a abertu-
ra do concurso público para 
as empreitadas de requali-
ficação das Escolas Básicas 
2,3 e Secundárias de Re-
bordosa e de Lordelo. A au-
tarquia prevê que as obras 
arranquem no final do atual 
ano letivo. 

Os preços base das duas 
empreitadas são idênticos:  
1 milhão e 390 mil euros pa-
ra a Secundária de Lordelo; 
1 milhão e 350 mil euros 
p a r a  a  E s c o l a  d e 
Rebordosa.

Apesar da aprovação 
unânime do Executivo Mu-
nicipal, o PSD por intermé-
d i o  d o  v e r e a d o r  P e d r o 
Moutinho, reiterou as críti-
cas ao processo que já tinha 
dito em anteriores discus-
sões sobre o assunto: é fa-
vorável à realização das 
obras mas não concorda  
com gastos de fundos muni-
cipais “atendendo a que não 
existe delegação de compe-
tências e a Câmara rescin-
diu o protocolo que tinha 
com o Ministério da Educa-
ção para a área de Educa-
ção, porque o Governo era 
obrigado a executar obras 

estruturantes nas EB´s e 
Secundárias escolas e não 
as fazia nem transferia os 
valores para a câmara as fa-
zer”, contextualizou. Ape-
sar da situação má das fi-
nanças “que dizem que a 
câmara tem”, ironizou o so-
cial democrata, “ainda há 
dinheiro para fazer fretes 
aos correligionários do PS” 
acusou. 

Do lado da maioria do 
PS, Paulo Silva, vereador 
com o Pelouro da Educa-
ção, lembrou que existia um 

pacote de financiamento de 
2 milhões de euros que es-
tava a ser negociado com o 
Ministério da Educação e 
q u e  a  a n t e r i o r  C â m a ra 
abandonou a reunião. “O 
nosso Executivo ainda foi a 
tempo de resgatar estes 2 
milhões de euros. Tenta-
mos fazer o máximo possí-
v e l  p e l o  m e n o r  p r e ç o”, 
disse. 

O vereador acrescentou 
que “foi assumido” pelo Mi-
nistério da Educação “um 
reforço do financiamento 

da verba, mas isso ainda 
não está concretizado”, 
admitiu. 

Paulo Silva garante que a 
Autarquia está a fazer traba-
lho de pressão sobre o Minis-
tério da Educação, inclusive 
de sensibilizar a tutela para 
necessidade de realização 
de obras nas EB2,3 da So-
breira, de Paredes e de Cris-
telo, mas também nas Secun-
dárias de Vilela e Baltar. “Fo-
m o s  a l e r t a d o s  p e l a 
Secretária de Estado da Edu-
cação para prepararmos os 

Aberto concurso público para obras 
nas escolas de Lordelo e Rebordosa
PARQUE ESCOLAR. Obra a concurso ultrapassa os 2,7 milhões de euros. Procedimento concursal foi aprovado em reunião 
do Executivo Municipal.

António Orlando  | texto
processos porque haverá 
fundos comunitários para 

serem redistribuídos (over-
booking)”, disse.

Câmara celebra contratos com cinco juntas 
com valor superior a 250 mil euros

A câmara de Paredes 
aprovou um pacote de finan-
ciamento de 254. 410 euros a 
transferir paras cinco juntas 
de Freguesia e uma corpora-
ção de Bombeiros.

As verbas são atribuídas 
no âmbito dos contratos in-
teradministrativos que a 
autarquia tem vindo a esta-
belecer com as juntas de 
freguesia para, nomeada-

mente, manutenção de lim-
peza das ruas e realização 
de obras. 

O maior montante, 120 
mil euros, foi atribuído à 
Junta de Freguesia de Bal-
tar para a pavimentação de 
ruas e execução de muros. 

depois seguiu-se a Junta 
de Paredes que vai receber 
72 mil euros para assumir a 
limpeza das ruas de toda a 

freguesia à semelhança da-
quilo que já é feito nas cida-
des de Lordelo e Rebordosa. 
A freguesia de Cête é con-
templada com um envelope 
financeiro de 54 mil euros, 
Aguiar de Sousa com 51 mil, 
Louredo com 50 mil e Beire 
com 11.410 euros. 

Os contratos tiveram 
aprovação unânime, não 
obstante o PSD ter ameaça-

do participar à Inspeção Ge-
ral de Finanças, se a Câmara 
não incluir nos contratos os 
objetos do financiamento. 
Francisco Leal, que presidiu 
à reunião, por ausência de 
Alexandre Almeida,  

Os cofres da Câmara vão 
também financiar os bom-
beiros voluntários de Cête 
para aquisição e equipa-
mento de uma ambulância.

Francisco Leal presidiu  
à reunião de Câmara
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PUB

Ministro do Ambiente promete 
tratamento de exceção a Paredes  

O 
M u n i c í p i o  d e 
P a r e d e s  t e r á 
“um tratamento 

de exceção no âmbito do 
próximo quadro comunitá-
rio de apoio” para resolver o 
problema do saneamento 
básico. 

A garantia foi dada pelo 
Ministro do Ambiente, Pe-
dro Matos Fernandes, após 
o autarca de Paredes, Ale-
xandre Almeida ter solicita-
do ao governante "uma li-
nha de financiamento co-

munitária" para resolver o 
problema do saneamento 
no Concelho de Paredes.

A promessa foi dada na 
segunda-feira, dia 8 de abril, 
na cerimónia protocolar da 
assinatura do auto de con-
signação da empreitada de 
ampliação da ETAR de Cam-
po, no concelho de Valongo. 
A renovada ETAR vai aco-
lher, nomeadamente, os de 
várias freguesias de Pare-
des (ler texto ao lado). 

Relativamente ao Muni-
cípio de Paredes, com eleva-
das carências ao nível da re-
de de cobertura de sanea-

mento básico, o governante 
assumiu que um "conjunto 
de municípios com atraso 
nos processos de recolha e 
tratamento de efluentes te-
rá um tratamento de exce-
ção no âmbito do próximo 
q u a d r o  c o m u n i t á r i o  d e 
apoio”. 

Assim sendo, “por moti-
vos de interesse público, há 
um conjunto de municípios, 
entre eles Paredes e Olivei-
ra de Azeméis, que têm de 
ter um tratamento de exce-
ção no contexto do próximo 
q u a d r o  c o m u n i t á r i o  d e 
apoio para recuperarem do 

atraso que objetivamente 
têm relativamente à recolha 
e tratamento de efluentes”, 
d i s s e  o  M i n i s t r o  d o 
Ambiente.

O Ministro do Ambiente 
afirmou estar previsto no 
"quadro comunitário de 
apoio, que vai começar em 
2020, que esses projetos se-
jam desenvolvidos e possam 
ser financiados". Refira-se 
que o município de Paredes 
está em negociações com a 
empresa Be Water para que, 
nomeadamente, esta abdi-
que da concessão na zona 
sul do concelho e em contra-

partida passe a fazer o sa-
neamento das freguesias do 
norte do concelho que esta-
vam a descoberto da con-
cessão, como é o caso de 
Beire. Por sua vez a Câmara 
em parceria com os Subsis-

temas de Água da zona sul 
do concelho “avançará com 
candidaturas para fazer o 
saneamento”, afirmou, há 
cerca de um ano, Alexandre 
Almeida na Assembleia Mu-
nicipal de Paredes. 

SANEAMENTO. Alexandre Almeida pediu ao titular da pasta ambiental uma linha de financiamento para resolver pro-
blema do saneamento no Concelho. 

António Orlando  | texto

ETAR de Campo duplica capacidade

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de 

Campo, em Valongo vai ser ampliada para acolher e tra-

tar os esgotos, nomeadamente, das freguesias “da corda” 

norte do concelho de Paredes. 

A empreitada está orçada em mais de 5 milhões de euros, 

vai duplicar a capacidade da atual infraestrutura e deve-

rá estar pronta em dezembro de 2020. O Município de 

Paredes comparticipa a obra com 750 mil euros e Valon-

go desembolsa 1 milhão e 62 mil euros. O resto do di-

nheiro 3.293.841,20 euros são de fundos comunitários. 

“É um esforço financeiro que iremos fazer de bom grado, 

pois estaremos a investir na resolução do mais grave pro-

blema do Concelho de Paredes”, explica Alexandre 

Almeida.

O auto de consignação que marca o arranque das obras 

foi assinado pelo ministro do Ambiente, Pedro Matos 

Fernandes e pelos autarcas, Alexandre Almeida (Pare-

des) e José Manuel Ribeiro (Valongo). 

O Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribei-

ro, disse tratar-se do "primeiro dia do fim de um calvário 

para as populações, devido ao mau cheiro que se fazia 

sentir há mais de 15 anos". O autarca disse ainda que a 

ETAR de Campo, por abranger uma população de "cerca 

de 100 mil habitantes, torna-a importante para 1% da 

população portuguesa". 

A ETAR de Campo foi concebida em 1996 para servir a 

população das freguesias de Valongo, Campo e Sobrado 

do concelho de Valongo, bem como as freguesias da Gan-

dra, Rebordosa, Lordelo, Duas Igrejas, Astromil e Vilela 

do concelho de Paredes.

O projeto de ampliação consiste na construção da tercei-

ra linha de tratamento e ajustamentos em alguns órgãos 

de tratamento, nomeadamente uma etapa adicional no 

processo de tratamento da fase sólida, que inclui a cons-

trução de um digestor anaeróbio mesófilico com apro-

veitamento do biogás para aquecimento, traduzindo-se 

num aumento da capacidade de tratamento da ETAR de 

51.317 habitantes para 98.278 habitantes.

Tlf.: 2555 782 178

Matos Fernandes prometeu 
ajudar Alexandre Almeida
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FUTEBOL

JORNADA 28ªJOR. 
  31/03

SC Coimbrões 1-2 Gondomar

FC P. Rubras 0-0 U. Madeira

Gafanha 0-1 Águeda

P. Castelo 1-5 Amarante FC

Cinfães 3-2 Marítimo B

Paredes 0-3 Sp. Espinho

Lus. Lourosa 1-0 Lusitano FCV

Cesarense 1-2 AD Sanjoanense

Leça 3-0 Sp. Mêda

JORNADA 29ªJOR. 
  07/04

Marítimo B 1-1 Paredes

Amarante FC 7-1 FC P. Rubras

Águeda 1-0 Cesarense

AD Sanjoanense 1-1 Leça

Lusitano FCV 2-0 Penalva Castelo

U. Madeira 0-2 Gafanha

Sp. Mêda 2-3 Cinfães

Sp. Espinho 1-0 SC Coimbrões

Gondomar 1-2 Lus. Lourosa

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Lusitânia Lourosa 57 29

2 Gondomar 56 29

3 Sp. Espinho 54 29

4 AD Sanjoanense 51 29

5 Lusitano FCV 50 29

6 Águeda 49 29

7 Amarante FC 47 29

8 Paredes 42 29

9 Marítimo B 41 29

10 SC Coimbrões 40 29

11 U. Madeira 37 29

12 Leça 36 29

13 FC Pedras Rubras 36 29

14 Cinfães 34 29

15 Gafanha 31 29

16 Penalva Castelo 27 29

17 Cesarense 20 29

18 Sp. Mêda 2 29

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA 30ªJOR. 
  14/04

Paredes vs Cinfães

U. Madeira vs Gondomar

SC Coimbrões vs Águeda

Lus. Lourosa vs Amarante FC

Leça vs Marítimo B

P. Castelo vs Sp. Espinho

Cesarense vs Lusitano FCV

FC P. Rubras vs AD Sanjoanense

Gafanha vs Sp. Mêda

JORNADA 31ªJOR. 
  20/04

Amarante FC vs Paredes

Cinfães vs P. Castelo

Gondomar vs Gafanha

Marítimo B vs Cesarense

AD Sanjoanense vs U. Madeira

Sp. Mêda vs Lus. Lourosa

Sp. Espinho vs Leça

Lusitano FCV vs SC Coimbrões

Águeda vs FC P. Rubras

JORNADA 28ªJOR. 
  30/03

Vandoma ANU Sp. S. Vitor

GDC Ferreira ANU	 Perafita

M. G. Costa 2-1 Codessos

Leões Seroa 4-2 AC Gervide

ADC Frazão 1-0 Campo Lírio

FC P. Rubras B 8-0 1º M. Figueiró

 31/03

Esc. Fut. 115 1-2 Monte Córdova

Sp. Cruz 3-2 ADR S. P. Fins

JORNADA 29ªJOR. 
  01/04

Sp. S. Vitor ANU FC P. Rubras

Perafita	 ANU M. G. Costa
 06/04

M. Córdova 1-0 ISC Sobreirense

Codessos 0-0 Esc. Fut. 115

Campo Lírio 0-1 Leões Seroa

1º M. Figueiró 0-1 ADC Frazão
 07/04

AC Gervide 0-1 GDC Ferreira

ADR S. P. Fins 3-2 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 53 25

2 GDC Ferreira 52 25

3 FC Pedras Rubras B 52 25

4 Monte Córdova 51 26

5 Vandoma 48 25

6 ADR S. Pedro de Fins 43 24

7 Sp. Cruz 40 24

8 AC Gervide 35 24

9 Leões Seroa 32 25

10 M. G. Costa 32 25

11 ADC Frazão 26 25

12 Codessos 22 26

13 Campo Lírio 19 24

14 Escola Futebol 115 16 26

15	 Perafita	B	 15 15

16 1º Maio Figueiró 9 24

17 Sporting S. Vitor 0 0

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

JORNADA 30ªJOR. 
  01/04

ADC Frazão ANU Sp. S. Vitor
 13/04

Leões Seroa vs 1º Maio Figueiró

GDC Ferreira vs Campo Lírio

FC P. Rubras B vs ADR S. P. Fins
 14/04

ISC Sobreirense vs Codessos

M. G. Costa vs AC Gervide

Es. Fut. 115 ANU	 Perafita

Vandoma vs Sp. Cruz

JORNADA 31ªJOR. 
  01/04

Sp. S. Vitor ANU Leões Seroa

 19/04

Perafita	 ANU ISC Sobreirense

Codessos 16:00 M. Córdova

AC Gervide 16:00 Esc. Fut. 115

Campo Lírio 16:00 M. G. Costa

ADR S. P. Fins 16:00 ADC Frazão

1º M. Figueiró 16:00 GDC Ferreira

Sp. Cruz 16:00 FC P. Rubras B

JORNADA 25ªJOR. 
  30/03

Lousada B 0-2	 C.	Sanfins

AD Lustosa 2-0 Lixa B

UD Torrados 2-2 AJM Lamoso

Al. Lordelo B 0-4 FC Lagares

  31/03

FC Parada 1-2 Raimonda

AD Várzea FC 2-2 SC Salvadorense

Penamaior 0 -1 CCD Sobrosa

Baião B 4-2 USC Baltar

JORNADA 26ªJOR. 
  06/04

Lixa B 1-2 Penamaior

AJM Lamoso 1-1 AD Lustosa

 07/04

FC Parada 3-1 Baião B

Raimonda 0-2 UD Torrados

CCD Sobrosa 1-2 Lousada B

FC Lagares 2-2 AD Várzea FC

C.	Sanfins	 3-3 Al. Lordelo B

SC Salvadorense 4-1 USC Baltar

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 60 26

2 SC Salvadorense 52 26

3	 Citânia	de	Sanfins	 50 26

4 Lousada B 50 26

5 UD Torrados 47 26

6 AD Várzea FC 37 26

7 FC Parada 36 26

8 Raimonda 36 26

9 Aliados Lordelo B 32 26

10 CCD Sobrosa 30 26

11 USC Baltar 29 26

12 Penamaior 27 26

13 Lixa B 26 26

14 AJM Lamoso 24 26

15 AD Lustosa 20 26

16 Baião B 18 26

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 27ªJOR. 
  14/04

Penamaior vs AJM Lamoso

AD Lustosa vs Raimonda

UD Torrados vs FC Parada

Lousada B vs Lixa B

Al. Lordelo B vs CCD Sobrosa

USC Baltar vs FC Lagares

AD Várzea FC vs	 C.	Sanfins

Baião B vs SC Salvadorense

JORNADA 28ªJOR. 
  19/04

Raimonda vs Penamaior

FC Parada vs AD Lustosa

UD Torrados vs Baião B

AJM Lamoso vs Lousada B

Lixa B vs Al. Lordelo B

C.	Sanfins	 vs USC Baltar

CCD Sobrosa vs AD Várzea FC

FC Lagares vs SC Salvadorense

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 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

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

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
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 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

Sobre Futebol

Quem está dentro do fu-
tebol sabe que é comum 
haver grande desinforma-
ção por parte dos jogadores 
e dos seus pais (no caso de 
encarregados de educação 
de jovens) no que toca a as-
suntos relacionados com a 
prática desportiva, mesmo 
de quem já está na modali-
dade há muitos anos.

Tal como eu, muitos ou-
tros são frequentemente 
abordados por pais e por 
atletas sobre se os jogado-
res podem ser transferidos; 
sobre o que é preciso para a 
transferência; sobre se pa-
ra sair dos clubes podem ou 
têm de pagar; sobre quan-
do começam ou terminam 
o s  c a m p e o n a t o s ;  s o b r e 
quantos clubes sobem e 
descem; sobre os horários 
dos jogos; e tantos outros 
assuntos.

A Federação Portugue-
sa de Futebol publica no 
início de cada época (Julho), 
ou antes da seguinte come-
çar (Junho), o “Comunicado 
Oficial nº 1” (no seu site), 
que estabelece todas as re-
gras e procedimentos. A 
Associação de Futebol do 
Porto faz o mesmo, normal-
mente no início de Julho, 
publicando a “Circular nº 1 
Normas e Instruções”. Do-
cumentação acessível  a 
qualquer pessoa. 

Interessante será dizer 
que todos os atletas ama-
dores terminam no final de 
cada época a sua ligação ao 
clube onde estiveram ins-
critos mas, durante a mes-
ma, só podem mudar caso o 
clube autorize e lhes ceda a 
carta de desvinculação; se 
o clube não quiser, não há 
sequer possibilidade de pa-
gamento de o verba que li-
berte o atleta – só no final 
da época. As inscrições e 
transferências de atletas 
amadores são diferentes 
dos profissionais: normal-
mente sabemos que as dos 
profissionais fecham a 31 
de agosto e voltam a abrir 
de 1 a 31 de janeiro, mas as 
dos amadores, normalmen-
te estão sempre abertas, 
podendo fechar por volta 
de Novembro duas sema-
nas e, definitivamente, no 

final de Fevereiro. Mas to-
das as épocas esta informa-
ção é publicada e pode va-
riar. Nestes manuais, cons-
tam também os horários de 
inverno e a mudança para o 
horário de verão; assim co-
mo o valor das inscrições 
que os clubes têm de pagar 
para revalidação de inscri-
ções ou transferências de 
n ovo s  a t l e t a s .  E  t u d o  o 
resto.

Além destas informa-
ções, no caso da FPF, são 
sempre publicados os Re-
gulamentos específicos das 
respectivas competições, 
o n d e  c o n s t a  o  f o r m a t o 
competitivo, o sistema de 
subidas e descidas de divi-
são, a constituição dos ban-
cos técnicos e suplementa-
res, a habilitações dos trei-
nadores, as substituições 
possíveis, as comparticipa-
ções da FPF às equipas que 
viajam às ilhas, e demais 
particularidades que po-
dem variar de campeonato 
para campeonato.

E n t r e  o  f i n a l  d e  u m a 
época e o início da outra, as 
instituições que organizam 
o nosso futebol publicam 
também as classificações 
f i n a i s  h o m o l o g a d a s ;  a s 
equipas apuradas para os 
respectivos campeonatos 
da época que se vai iniciar; 
a calendarização anual (to-
dos os jogos e as paragens); 
o agrupamento das equipas 
pelas séries (normalmente 
por critério geográfico); as 
datas e locais dos sorteios; 
e  o  c a l e n d á r i o  d e  j o g o s 
definitivo.

Basta saber, estar aten-
to e consultar. No caso de 
dúvidas, perguntar a quem 
possa ajudar.

 
Juvenal Brandão

Treinador de Futebol  
UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em Gestão de Desporto

As regras e procedimentos que os 
jogadores e os pais desconhecem

OPINIÃO
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Sobreira teve o seu dia de festa

A 
vila da Sobreira 
engalanou-se 
para a festa de 

inauguração do renovado 
Complexo Desportivo. É ali 
que jogam os sonhos dos 
atletas e se vivem as emo-
ções dos adeptos do Impe-
rial Sport Clube Sobreiren-
se, coletividade fundada em 
1930. 

O campo de futebol foi 
rebaixado e reorientado: 
onde eram as balizas, agora 
são as linhas laterais e vice 
versa, num formato alarga-
do de acordo com as medi-
das exigidas pela Associa-
ção de Futebol do Porto 
(AFP). 

O relvado sintético reú-
ne agora todas as as condi-
ções para uma melhor práti-
ca desportiva com todos os 
equipamentos adquados 
para um bom desempenho 
do clube. 

“É um dia de festa na So-
breira e no concelho de Pa-
redes, ao inaugurar o novo 
complexo desportivo”, co-
meçou por realçar, o edil 
Alexandre Almeida, que 
acompanhado pelos seus 
vereadores, presidiu à ce-

rimónia protocular de inau-
guração. A AFP fez-se re-
presentar pelo vice-Presi-
dente José Neves.

O presidente da Câmara 
de Paredes fez questão de 
sublinhar que não se trata 
apenas de um novo relvado 
sintético, mas sim de “um 
novo complexo desportivo, 
o campo mudou por com-
pleto a sua configuração”, 
explicou. Uma das antigas 
balizas permanece no local 
para perpetuar a memória 
da mudança histórica no 
campo de futebol. O novo 
recinto, que fica sob jurisdi-
ção da Junta de Freguesia,  
foi dotado com relvado sin-
tético, sistema de rega e de 
drenagem e iluminação. 
“Continuamos, assim, a fa-
zer o que pretendíamos que 
é apoiar os clubes de forma-
ção no concelho. Agora os 
jovens dos vários escalões 
de formação têm melhores 
condições para fazer os res-
p e t i vo  p e r c u r s o s  c o m o 
atletas e homens do ama-
nhã”, concluiu o autarca. 

A empreitada foi realiza-
da pela Câmara, que assu-
miu a obra após a Junta de 
Freguesia ter adquirido o 
terreno que permitiu o alar-
gamento e a consequente 

EMPREITADA. Complexo desportivo da Sobreira foi inaugurado, em ambiente festivo, no dia 31 de março. 
Obra contribui para o estimulo das ambições desportivas do Sobreirense. Recinto do Baltar é o próximo a 
ser inaugurado. Arquitetos já trabalham nas Laranjeiras.

António Orlando  | texto

Honra e orgulho 

Henrique Soares, foi uma das ve-
lhas glórias do ISC Sobreirense que 
pisou o relvado do novo Complexo 
Desportivo. “É uma alegria e uma 
emoção enormes. Esta tarde, várias 
vezes, senti um nó na garganta de 
emoção. É uma honra e orgulho 
acompanhar este clube. Sempre 
que possa ajudar irei fazê-lo por-
que agora é preciso fazer uma bancada para os sócios. 
Moro em Valongo, mas sempre que posso venho ver o 
meu clube”, garante. 
Henrique Soares tem hoje 72 anos vestiu a camisola azul 
e branca do Sobreirense na época 66/67, mas depois, a 
guerra do Ultramar chamou-o. Na selva, o rebentamento 
de uma mina atingiu-o gravemente num dos membros 
inferiores e retirou-lhe o sonho de voltar a alinhar pelo 
seu Sobreirense. É mais um veterano das Forças Arma-
das que ficou com sequelas da guerra para o resto da 
vida.  
Jogava “com orgulho” a extremo direito. “Com grande 
esforço e dificuldades dávamos as nossas cambalhotas 
na terra, domingo a domingo não parávamos. Foi uma 
honra representar o clube da minha terra”, concluiu.

Laranjeiras

Sobre o complexo das 

Laranjeiras, na cidade de 

Paredes, recentemente 

r e g i s t a d o  c o m o  p a -

trimónio do Município 

de Paredes, o autarca 

fez notar de que há que 

ter  em conta as  duas 

realidades existentes: 

Pavilhão e Estádio. 

“O Pavilhão vai ser re-

f o r m u l a d o .  J á  t e m o s 

uma equipa de arquite-

tos a trabalhar nisso e 

t a m b é m  j á  p u s e m o s 

uma outra equipa de ar-

quitetos a fazer o levan-

tamento do que existe 

atualmente no campo 

das Laranjeiras. Depois 

vamos avançar com a 

obra. Ou seja, quando 

estiver elaborado o pro-

jeto de arquitetura a 

o b ra  d a s  l a ra n j e i ra s 

a v a n ç a  l o g o  d e 

imediato”. 

Se ainda é este ano civil 

que a obra avança, o au-

tarca diz não ter uma 

resposta objetiva para 

dar à questão: “não faço 

ideia sem ter o projeto; 

este ano o projeto vai 

avançar, agora o tempo 

de execução só com as 

especialidades e com os 

desenhos é que pode-

mos dar uma previsão, 

mas vai  avançar este 

ano”, garantiu. 

Um terceiro investimen-

to que o município se 

propõe fazer no domínio 

das infraestruturas des-

portivas do concelho de 

Paredes é a colocação 

de uma cobertura no po-

livalente de Astromil.

reorientação do campo. As 
obras incluíram, também, 
movimentação de terras, 
trabalhos de execução dos 
muros de suporte em betão 
e a construção  de novos 
acessos. 

No futuro, Alexandre Al-
meida não descarta a possi-
bilidade de a câmara voltar 
a investir no Complexo Des-

portivo da Sobreira com a 
construção de novos bal-
neários e de uma bancada 
coberta. 

O ISC Sobreirense é hoje 
um clube de formação que 
tem a praticar futebol seis 
escalões com um total de 
144 atletas divididos pelas 
duas equipas de benjamins, 
sub 10 e sub 11, uma equipa 

de infantis, uma de inicia-
dos, juvenis, júniores e uma 
equipa de séniores que está 
a liderar a 2ª Divisão Distri-
tal da Associação de Fute-
bol do Porto (AFP). 

Os associados esperam 
que o ISC Sobreirense, no 
final da época, lhes dêem 
razões para fazerem nova 
festa, da subida de divisão. 

BALTAR A SEGUIR

O complexo desportivo 
de Baltar é o próximo a ser 
inaugurado. A primeira fase 
da empreitada do sintético 
que será usado pelo USC 
B a l t a r  e s t á  a  s e r 
terminada. 

“Partindo do princípio 
que a bancada ficará para 
uma segunda fase, falta-nos 
construir o edifício que aco-
lherá as casas de banho e a 
bilheteira”, explicou Alexan-
dre Almeida, ao Progresso de 
Paredes. O resto, segundo o 
autarca, está pronto. “Os bal-
neários estão completos, os 
maciços para colocar a ilumi-
nação já estão colocados, o 
relvado é só colocar. Penso 
que se não for em abril, no 
mês de maio estaremos em 
condições de inaugurar 
aquele complexo desporti-
vo”, disse.
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João Ribeiro começa corrida ao tricampeonato 
com vitória no Ralicross de Lousada

Equipas de Paredes 
nas meias-finais  
da Taça de Portugal 

Joana Nunes, do Aliados 
convocada para a seleção 
nacional de futsal

HÓQUEI EM PATINS

Paredes vence em Viana do Castelo

A nova temporada do 
Campeonato Nacional de 
Ralicross começou como 
terminaram as duas últimas 
épocas, com o piloto de Bal-
tar, João Ribeiro a dominar a 
corrida de Super 1600, na 
mítica Pista da Costilha, em 
Lousada.

Muita chuva, lama, frio, 
mas também um público fiel 
que não arredou pé durante 
o dia e que dessa forma pôde 
assistir a grandes corridas 
foi o que sucedeu na prova 
de abertura da época de Ra-
licross realizada no último 
domingo, dia 7 de abril, em 
Lousada.

Com 14 pilotos presen-
tes, fruto do grande desen-
volvimento que a classe Su-
per 1600 tem tido, foi neces-
s á r i o  d i s p u t a r  d u a s 

meias-finais, para definir a 

grelha de partida da última 

corrida. João Ribeiro (Ci-

troen Saxo S1600) venceu a 

primeira meia-final, enquan-

to que José Eduardo Rodri-

gues (Peugeot 206 S1600) 

venceu a outra corrida de 

apuramento para a final. Na 

final, João Ribeiro foi para a 

frente enquanto José Rodri-

gues e Ricardo Soares bata-

lharam pelo segundo lugar. 

Com a “vitória na primei-

ra ronda do campeonato Na-

cional de Rallycross. Termi-

nou da melhor forma a pro-

v a .  E m  c o n d i ç õ e s 

climatéricas terríveis, con-

seguimos arrancar na frente 

e acabar por vencer. Um fan-

tástico início de campeona-

to”, disse João Ribeiro, no fi-

nal da prova de Lousada.

O arranque da nova tem-

porada do Off Road nacional 

contemplou corridas de 

Kartcross e Super Buggy, 

além do Ralicross num even-
to que apesar da meteorolo-
gia adversa teve corridas 
disputadas, algumas decidi-
das por margens mínimas.

Com as condições me-
teorológicas e consequente-
mente de pista, terminar as 
corridas já foi meia vitória, 
pois o piso enlameado, em 
muito dificultou o desempe-
nho dos pilotos, desde as 
corridas de qualificação até 
às meias-finais e finais, dis-
putadas sob chuva torren-
cial, na tarde de domingo.

Gonçalo Macedo venceu 
na Iniciação/Troféu Ernesto 
Gonçalves, João Novo triun-
fou na Nacional 2RM, Pedro 
Tiago fez o mesmo na Nacio-
nal A1.6. De Espanha veio o 
vencedor da SuperCar, Ar-
turo Cota. Nuno Bastos ga-
nhou nos Kartcross e nos 
Super Buggy o vencedor foi 
Mauro Reis.

A equipa do Paredes Pólo 
Aquático está apurada para as 
meias-finais do play-off do 
Campeonato de Portugal A1 
Masculino.

Nos quartos-de-final a 
equipa paredense venceu o 
Algés por 6-5 e vai agora de-
frontar nas meias-finais o Vi-
tória de Guimães, líder na pri-
meira fase, que por essa razão 
ficou isento dos quartos-de-fi-
nal e transitou direitamente 
para as meias-finais. 

O Fluvial Portuense, se-
gundo classificado na primei-
ra fase, também “mergulhou” 
diretamente nas meias-finais, 
onde vai enfrentar o Naval 
Povoense. 

O Naval Povoense derro-
tou o Sporting por 21-8. A 
Académica de Coimbra bateu 
o Cascais Water Polo (CWP) 
por 12-10, mas o CWP tinha 
vencido o primeiro jogo por 
13-8. O Pacense derrotou a 
AMINATA- Évora Clube de 
Natação por 10-8.   

Sporting e Algés vão dispu-
tar o 5º e o 6º lugar; Cascais e 
Pacense lutam pelo 7º e 8º e 
Académica de Coimbra e 

AMINATA disputam o 9º e 10º 
lugares.

O primeiro jogo das meias-
-finais será a 27 de abril e o se-
gundo disputa-se a 11 de 
maio.

Femininos
A equipa de Paredes é uma 

das semi-finalistas do Cam-
peonato de Portugal A1 Femi-
nino. As outras formações 
apuradas são o Benfica, Pa-
cense e o Fluvial Portuense, 
esta última formação será a 
adversária da equipa Pare-
dense na meia-final. 

Depois de já terem vencido 
os primeiros jogos, o Paredes 
venceu o Algés por 13-2 e o 
Fluvial Portuense derrotou o 
Cascais por 12-3. O Pacense 
perdeu no segundo jogo dos 
quartos-de-final, frente ao 
Gondomar, por 8-7, mas bene-
ficiou da vitória por 10-8 no 
primeiro jogo. 

O Benfica passou direita-
mente às meias-finais depois 
de ter sido o líder da primeira 
fase.

O outro jogo das meias fi-
nais, além do Fluvial- Paredes, 
é o Pacense- Benfica. O pri-
meiro jogo das meias-finais do 
play-off disputa-se a 4 de 
maio.

Joana Nunes foi chamada 

pelo selecionador nacional de 

futsal de sub-17, Ricardo Aze-

vedo, para o estágio de obser-

vação que vai decorrer entre 

os dias 14 e 17 de abril, na ci-

dade de Coimbra.

A atleta da equipa do Alia-

dos de Lordelo foi chamada 

pela primeira vez aos traba-

lhos da seleção de Portugal, 

mas já tem várias presenças 

na seleção da Associação de 

Futebol do Porto, o que refle-

te a qualidade individual da 

jovem.

O USC Paredes deslo-
cou-se no último fim de se-
mana ao Pavilhão de Mon-
serrate, em Viana do Caste-
lo, para mais um jogo do 
campeonato nacional da 3ª 
divisão, com a equipa ED 
Viana. Um jogo que se adivi-
nhava difícil onde só a vitória 
interessava à equipa de 
Paredes. 

A partida de hóquei foi 
cheia de emoção com cons-
tantes reviravoltas no mar-

cador, tendo a vitória sorri-
do no final ao USC Paredes 
por 7-5. 

Marcaram os golos para o 
Paredes Gil Cardoso (2), Ne-
né Magalhães, Gonçalo Ou-

ro (2), Gonçalo Figueiredo e 
Filipe Vaz. A classificação do 
campeonato mantém-se 
igual com o USC Paredes em 
4º lugar com menos 1 jogo, e 
com os 3 primeiros a ser AD 
Valongo "B", HC Marco e o 
GDC Fânzeres. Na próxima 
jornada, a 14 de abril, o Pare-
des recebe o CS Marítimo 
em mais um jogo que se pre-
vê muito empolgante, no 
pavilhão da EB 2,3 de Pare-
des, a partir das 17h.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto
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Passe único chega ao comboio a 1 de maio 

A
s viagens de qual-
quer ponto do mu-
nicípio de Paredes 

ao Porto, de autocarro ou de 
comboio, não custarão mais 
do que 40 euros por mês, re-
presentando um desconto 
superior a 50%, no caso de a 
partida ser na sede do conce-
lho. Um passe nos comboios 
urbanos para o mesmo per-
curso custa atualmente 60 
euros e vai passar a 40 euros, 
quando o Andante entrar em 
vigor, a 1 de maio.

O passe mensal das liga-
ções no interior do município 
não custa mais do que 30 
euros.

Os descontos do passe 
único Andante já estão dispo-
níveis, desde o dia 1 de abril, 
em três empresas rodoviá-
rias (Gondomarense, Rodo-
norte e Valpi) nas desloca-
ções para o Porto ou entre 
localidades no interior do 
concelho.

Para já, o Andante, o tal 
passe único, tem apenas ca-
racterísticas monomodais, 
prevendo-se que o caráter 
intermodal (mais do que um 
operador ou meio de trans-
porte) seja introduzido a 1 de 
maio quando as operadoras, 
nomeadamente a CP, se 
adaptarem à nova dinâmica.

Esta redução tarifária, que 
neste primeiro ano custará 
cerca de 37.500 euros a cada 
município da Área Metropo-
litana do Porto, pode mudar 
no futuro. “Para o ano será 
avaliado o impacto e já não 
será igualitário para todos os 
municípios. Eu estaria dispo-
nível, até pelo impacto que 
vai ter na população, de pagar 
mais. Esta medida vai dar um 
aumento do rendimento dis-
ponível a quem ganha o salá-
rio mínimo maior do que os 
aumentos que o salário míni-
mo teve nos últimos 10 anos. 
É uma medida social com um 
grande alcance”, afirmou Ale-
xandre Almeida, perante os 
jornalistas em conferência de 
imprensa realizada no dia 1 
de abril, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho.  O autar-
ca concorda ainda com a ne-
cessidade de existirem nego-
ciações com a Comunidade 
Intermunicipal (CIM) do Tâ-

mega e Sousa para que haja 
flexibilização na utilização 
dos passes noutros conce-
lhos, como Penafiel ou Paços 
de Ferreira, até três zonas, e 

que seja salvaguardada a liga-
ç ã o  a o  H o s p i t a l  P a d r e 
Américo. 

A “grande revolução na 
política do transporte públi-
co”, assim definiu o Poder 
Central a introdução do pas-
se único, permite uma redu-
ção drástica nos preços prati-
cados até aqui pelas operado-
ras e com apenas um único 
título- Andante.

As maiores poupanças 
surgem quando se analisa 
quanto custava, até agora, a 
soma de passes do Comboio e 
Metro a partir do concelho 

em direção ao Porto. Uma 
viagem até à zona industrial 
do Porto, junto ao Norte Sho-
pping, que custaria 121,40 
euros (em Comboio Regional 
e Metro) passa a custar 40 eu-
ros, numa poupança superior 
a 81 euros. Em relação ao 
Comboio Urbano, no mesmo 
trajeto, a descida é de 51,40 
euros.

Um outro exemplo, um es-
tudante que se desloque diá-
riamente de Paredes ao IS-
MAI na Maia paga 108,90 
euros pelos dois passes 
(Comboio + Metro), a partir 

de 1 de maio passa a pagar 40 
euros pelo passe único pou-
pando 70 euros mensais. 

“Esta ideia vai revolucio-
nar os transportes na Área 
Metropolitana do Porto e 
aqui em Paredes com um im-
pacto económico enorme em 
muitas famílias do concelho”, 
afirmou Alexandre Almeida.

O município considera ex-
pectável que haja um aumen-
to grande na procura do 
transporte ferroviário, justi-
ficando-se também o acrésci-
mo da capacidade das zonas 
de parqueamento de viatu-
ras, ou não fossem as esta-
ções de Paredes, de Cête e de 
Recarei, aquelas que têm o 
maior número de utilizadores 
na Linha do Douro. 

Além da estação de Pare-
des, com um novo parque e 
acesso diretos à plataforma 
da linha que irá nascer na an-
tiga ETAR, a câmara munici-
pal “também está a trabalhar 
para que, no futuro, seja pos-
sível aumentar os lugares de 
estacionamento nas esta-
ções de Sobreira e Terronhas. 
Aí terão que ser adquiridos 
terrenos, introduzindo-se 
desde já alterações ao nível 
do Plano Diretor Municipal”, 
acrescentou Alexandre 
Almeida.

MOBILIDADE. Munícipes de Paredes podem utilizar os transportes públicos que operam na Área Metropolitana do 
Porto com um único passe. A grande revolução no transporte publico, assim anunciada pelo Poder, no entanto, só entra-
rá em pleno no dia 1 de maio.

António Orlando  | texto

EXEMPLOS

Autocarros Albano 
Esteves Martins

Um passe de Rebordosa 
para o Porto custava 83 
euros, haverá uma redu-
ção de 43 euros, de So-
brosa para o Porto de 
61,30 e de Vilela para o 
Porto de 53,50, passando 
todos a custar 40 euros.

DENTRO DO CONCELHO

Auto Viação Pacense 

Um passe entre Beire e 
Paredes ou entre Sobro-
sa e Vilela que tinha um 
custo de 50,50 euros, 
passará a custar 30 eu-
ros, com uma poupança 
de 20,50 euros.

Na Valpi

Nesta empresa que gere 

55 linhas que atraves-

sam Paredes, as poupan-

ças chegam aos 50 eu-

ros, em trajetos como 

Baltar-Porto ou Pare-

d e s - P o r t o ,  o n d e  a t é 

agora o passe custava 

90 euros, e aos 20 e 10 

e u r o s  e m  p e r c u r s o s 

dentro do concelho (en-

tre Gandra e Paredes 

menos 20,50 euros e en-

tre Baltar e Paredes me-

nos 10 euros, passando 

a custar 30 euros nos 

dois casos).

Comboio CP

A partir de 1 de maio um 
passe para viajar para 
qualquer concelho da 
Área Metropolitana do 
Porto custará 40 euros. 
Já um passe para utilizar 
apenas entre as esta-
ções do concelho de Pa-
redes custará 30 euros.  
Até aqui no comboio re-
gional entre Paredes e 
São Bento, no Porto, um 
passe que custava 90,25 
euros baixa para menos 
de metade, numa pou-
pança superior a 50 eu-
ros. Quando o passe é do 
comboio urbano a pou-
pança é de cerca de 20 
euros.  Entre Cête e o 
Porto a população que 
tem passe vai pagar me-
nos 13,65 por mês e a 
partir de Recarei/So-
breira, menos 6,65 eu-
ros mensais.

Políticos já têm passe único
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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
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Redução tarifária em  
“transportes a pedido” no Tâmega e Sousa

O 
P r o g r a m a  d e 
Redução Tarifá-
ria da região do 

Tâmega e Sousa, que tem na 
comunidade intermunicipal 
(CIM) a autoridade de trans-
portes da região vizinha, 
prevê a realização de trans-
porte “a pedido” nas regiões 
mais rurais.  De que forma?  
Por exemplo, um habitante 
na Serra da Gralheira, Cin-
fães, que pretenda deslo-
car-se ao hospital de Pena-
fiel, por ausência de trans-
porte público,  terá uma 
linha telefónica (a criar) pa-
ra encomendar o serviço de 
véspera, no caso, um táxi. 

O preço a pagar, nesta 
modalidade, como nos de-
mais passes, é tabelado pelo 
Programa de Redução Tari-
fária da região do Tâmega e 
Sousa e, segundo Armando 
Mourisco, presidente da 
CIM, “nunca irá além dos 40 
euros”. 

O serviço será protocola-
do com os táxis e com as 
IPSS que possuam carrinhas 
de transporte coletivo.

O Programa de Redução 
Tarifária da região do Tâme-

ga e Sousa é aquele que no 
país vai receber, no ano de 
2019, a maior fatia do Orça-
mento do Estado, no âmbito 
desta medida, cerca de 1,8 
milhões de euros.

O primeiro-ministro que 

presidiu em Baião, no passa-
do dia 30 de março, à apre-
sentação do programa deu 
como exemplo do que “é 
uma medida para todo o 
país” a redução tarifária nos 
transportes que prevê um 

investimento de 1,8 milhões 
de euros. Os 11 municípios 
que compõem aquela CIM 
vão comparticipar a medida 
com 45 mil euros. 

O programa prevê que a 
partir de 1 de maio, seja im-

plementado um passe para 
todo o território, com um 
custo máximo de 40 euros, e 
títulos de 10 bilhetes pré-
-pagos, com uma redução de 
custo de 50%.

Também se prevê o refor-

ço nas ligações entre as se-
des do concelho e o Hospital 
Padre Américo, em Penafiel, 
entre outros melhoramen-
tos no domínio dos trans-
portes públicos. O plano 
prevê poupanças, no limite, 
que chegam aos 122,30 eu-
ros no passe Baião - Porto, 
no comboio regional, de 91 
euros no passe de autocar-
ro, para o mesmo percurso, 
ou de 91 euros no passe Re-
sende – Penafiel ou de 88, 
60 euros no passe Cinfães – 
Amarante.  O chefe do Go-
verno destacou também o 
facto de os autarcas de cada 
um dos municípios, de cada 
CIM e de cada área metro-
politana poderem desenhar 
a sua rede de transportes 
em função das dinâmicas de 
desenvolvimento 
territorial.

No caso concreto do Tâ-
mega e Sousa, esta medida, 
segundo António Costa, 
“tem um potencial imenso 
de transformação do con-
junto do território. Quanto 
maiores oportunidades 
existirem de mobilidade no 
interior da CIM, menos de-
pendentes estarão da cen-
tralidade da Área Metropo-
litana do Porto”, concluiu.

António Orlando  | texto
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@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.

Os campónios  
do sul do concelho

N
o passado dia 28 

de Março, a Câ-

mara Municipal 

de Paredes anunciou com 

toda a pompa e circunstân-

cia o “Plano de Desenvolvi-

mento do Sul do Concelho”. 

Ao depararem-se com tão 

prometedora designação, 

os cidadãos e cidadãs das 

freguesias de Aguiar de 

Sousa, Cete, Recarei, So-

breira e Parada de Todeia 

naturalmente pensaram 

para si: «É desta que vamos 

ter saneamento básico! É 

desta que vamos ter equi-

pamentos culturais! É des-

ta que vamos ter mais pas-

seios para peões! É desta 

que a Câmara vai fazer al-

go pela despoluição do Rio 

Sousa!». Mas não. Afinal, o 

«Plano de Desenvolvimen-

to» resume-se a  pouco 

mais que um passadiço em 

Aguiar de Sousa e a um ca-

ricato concurso para ver 

quem produz os maiores 

tomates (entre outros)!

De início, pensei que esta-

va apenas perante mais 

uma aldrabice para o leque 

das «fake news» que nos 

vão inundando no espaço 

mediático, até que notei 

que o anúncio da coisa foi 

mesmo a 28 de Março e 

não a 1 de Abril. E aconte-

ceu mesmo, no salão nobre 

da câmara e tudo. Era mes-

mo verdade.

Um Plano de Desenvolvi-

mento deveria ter à parti-

da parceiros estratégicos 

locais, da vida económica, 

social e associativa, para 

além das autarquias. Estas 

deveriam ser ouvidas, for-

malmente,  com as suas 

opiniões e projectos. Nada 

disso surpreendentemen-

te aconteceu.

Ao sul do Concelho atri-

bui-se um potencial agrí-

cola e turístico, reservan-

do-se a essas áreas expec-

tativas que estão longe de 

ser consensuais. A agricul-

tura aqui praticada é uma 

agricultura familiar,  de 

subsistência ou comple-

mentaridade de rendimen-

tos na sua grande maioria e 

não muito diferente certa-

mente da praticada em Vi-

lela ou Duas Igrejas.

O sul do concelho tem uma 

proximidade e contiguida-

de com áreas fortemente 

urbanizadas (S. Pedro da 

Cova ou Gandra), tem uma 

importante população flu-

tuante trabalhando no 

Grande Porto, vias de co-

municação directa, possi-

bilidades de instalação de 

indústrias variadas e de 

serviços. Há zonas indus-

triais instaladas como em 

Cete, Parada de Todeia e 

Recarei. O núcleo habita-

cional de Aguiar de Sousa 

ou Santa Comba na Sobrei-

ra não é a mesma coisa que 

C e t e  o u  o  O u t e i r o  e m 

Recarei.

Pelo menos para já, sabe-

mos que «o Plano» já serviu 

para tirar uma ilação: sa-

bermos exactamente que 

ideia tem, ou que ideia faz o 

executivo da Câmara, da 

população do sul do conce-

lho. Na cabeça dos mento-

res desta coisa, parece ha-

ver os «industrializados» e 

«urbanos» do centro e nor-

te do concelho, e depois há 

os «campónios» do sul, os 

«pastranos» da terra, para 

quem os iluminados da Câ-

mara Municipal reserva-

ram um «Plano de Desen-

volvimento» que, entre 

outras inutilidades, passa 

por um concurso do maior 

nabo, da maior penca, ou 

do maior pepino!

Mas para a coisa ser ainda 

mais humilhante para o po-

vo das freguesias em ques-

tão, o evento foi «patroci-

nado» pela presença con-

descendente 

de alguns – não todos – se-

nhores presidentes de 

Junta. Os de Recarei e So-

breira, por exemplo, que 

estiveram presentes no 

cerimonial de apresenta-

ção, têm agora que explicar 

aos seus conterrâneos co-

mo é que um «Plano de De-

senvolvimento» para as 

respectivas freguesias ig-

nora o saneamento e a des-

poluição do rio, ignora pa-

trimónio como a Igreja S. 

Pedro de Cete, mas privile-

gia passadiços com vista 

para espuma e mau cheiro. 

Além disso, vão também 

ter de explicar como é que 

em vez de um investimento 

cultural sério, se gastam 

recursos com marmelos 

gigantes.

Nesta estratégia popularu-

cha assente em festas, festi-

nhas e festarolas, muita par-

ra, muita propaganda e ne-

nhuma uva, uma agenda 

frenética, a coisa tem tudo 

para acabar mal. É que o po-

vo não dorme. E a menos que 

comece a trocar propagan-

da por obra efectiva, o PS 

Paredes e em particular o PS 

das freguesias do sul do con-

celho, pode correr o risco de 

passar de promotor do con-

curso a participante e ven-

cedor. Com o maior melão 

das próximas autárquicas.

Não brinquem com as pes-

soas! É preciso ver, ouvir e 

PENSAR.

E
sta crónica poderia ser so-

bre a coragem (e de alguma 

forma também o é..)!

Podia igualmente ser escrita so-

bre ousadia, pois é mesmo esse o 

sentido do calão popular que ha-

bitualmente designa a expressão 

“Ter tomates para…”. Podia ainda 

ter um sentido de demonstrar ca-

pacidade, pois como alguns cos-

tumam dizer: do que há cá, não 

falta nada, e… o que é bom é para 

se mostrar!

Pois… refiro-me especialmente 

ao Programa de Desenvolvimen-

to “Cá Paredes” apresentado pela 

Câmara Municipal para o Sul do 

concelho e ainda a apresentação 

que o Município realizou na Bolsa 

de Turismo de Lisboa 2019 (BTL), 

no passado mês de março.

A começar pelo o Plano Estratégi-

co de Desenvolvimento do Sul do 

Concelho que a Câmara Munici-

pal apresentou a semana passada 

enunciando os objetivos de “po-

tenciar o crescimento económico 

e social e promover a valorização 

ambiental do território através 

de projetos estruturantes nas 

áreas do turismo e do agroali-

mentar” com enfoque nas fregue-

sias de Aguiar de Sousa, Cete, Pa-

rada de Todeia, Recarei e Sobrei-

ra. Este projeto apresentou como 

bandeiras: a criação de um banco 

de terras municipal; a promoção 

do empreendedorismo em fileiras 

estratégicas do setor agroalimen-

tar; e, a realização de um concur-

so de hortícolas gigantes (entre 

outros de abóboras e tomates). 

Sob o chapéu de uma nova marca 

“Cá Paredes”, este plano anuncia 

de novo os projetos turísticos do 

passadiço da Senhora do Salto à 

Torre do Castelo de Aguiar de 

Sousa e o parque de campismo em 

Aguiar de Sousa.

Praticamente ao mesmo tempo, a 

Câmara de Paredes voltou a fa-

zer-se representar na maior feira 

de turismo de Portugal: a BTL 

(após 10 anos de ausência) onde o 

historiador Joel Cleto contou a 

lenda da Senhora do Salto, cuja 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Tomates do Sul do Concelho,  grandes e bons para mostrar!

mariocamilomota@gmail.com

N
os meandros da política, 

nas vezes em que esta se 

depara com a justiça, a se-

gunda tende a ser subjugada pela 

primeira.

Inventam-se mil razões, dão-se mil 

desculpas, levantam-se mil silêncios 

comprometedores e faz-se do dito 

por não dito, a interpretação da lei.

No meio do nevoeiro sufocante das 

imprecisões e das palavras irreflecti-

damente proferidas, há quem nos 

mostre que as palavras da lei estão 

vivas e se atentarmos nelas todas as 

nossas dúvidas acabam por ser 

esclarecidas.

Porque em boa verdade que justiça é 

esta que se nos apresenta destituída 

de juízes como a lei pretende que os 

juízes devem ser. Juizes que julguem 

sem medo.

Porque estes representantes máximos 

da justiça dizem-nos para não discutir-

mos com a justiça. Dizem-se investidos 

da sua força e autoridade. Mas há muito 

pouca consolação nestas palavras.

Se nos sentimos derrotados por ela, 

devemos inclinar-nos e manter a es-

perança que se faça justiça. E, se al-

gumas vezes, como é o caso, estiver 

tão transtornada, que se não consiga 

distingui-la da injustiça, dizem-nos 

para evitar o seu caminho, porque 

nada sabemos das suas veredas.

Porque o que é certo é que encerra-

ram a justiça em grandes casas, para 

que não possa espalhar-se pelo mun-

A “face oculta da” da Lei

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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A lei mal interpretada  
ou "lei da rolha"!

Por
PAULO
SILVA
Professor

A 
escassos dias de 

c o m e m o r a r  o 

aniversário do 

25 de Abril, somos con-

frontados com aquilo que 

considero ser uma inter-

pretação abusiva por par-

te da Comissão Nacional 

de Eleições, sobre as pu-

blicações municipais e 

nas redes sociais em vés-

peras de eleições. A Co-

missão Nacional de Elei-

ções pegou na mesma lei 

que serviu para as elei-

ções legislativas de 2015, 

Presidenciais de 2016 e 

Autárquicas de 2017 e 

passa a ter uma nova in-

terpretação do que de-

vem ser as publicações 

nas redes sociais dos or-

ganismos da administra-

ção pública no período 

que antecede o ato eleito-

ral, e não satisfeita, infor-

ma a opinião pública des-

ta nova interpretação 

com o prazo já a decorrer.

Desde sempre que o pe-

ríodo de campanha esta-

va resumido a cerca de 

duas semanas anteriores 

ao ato eleitoral. Agora, 

segundo a Comissão Na-

cional de Eleições, o prazo 

começa a contar desde a 

publicação do decreto 

que marca as eleições, is-

to é, meses antes do ato 

eleitoral.

Parece igualmente que 

um cidadão que desem-

penhe cargos políticos, 

está igualmente proibido 

de divulgar ou publicar 

nas suas páginas pessoais 

eventos de caráter social, 

desportivo ou outros, que 

possam estar relaciona-

dos com a sua atividade 

política ….?

Segundo parece a oposi-

ção pode continuar a cri-

ticar a governação de um 

E xe c u t i vo  C a m a rá r i o , 

mas os membros do Exe-

cutivo Camarário, mesmo 

que a título pessoal não 

podem divulgar ou co-

mentar eventos que con-

siderem relevantes para o 

d i a  a  d i a  d o  s e u 

município.  

Podia a CNE ter avisado 

da sua nova interpreta-

ção antes que a mesma 

viesse a produzir efeitos? 

Podia, mas não o fez, e fê-

-lo de uma forma confusa 

e atrapalhada que permi-

te uma enorme confusão 

n o  q u e  t o c a  à  s u a 

interpretação.

S e g u n d o  p a r e c e ,  n e m 

uma simples publicidade 

a eventos como por exem-

plo o Rally de Portugal 

podem ser publicitados, 

mas pode ser criticado 

pela oposição!

Entendo e concordo que 

antes de umas eleições 

autárquicas as regras se-

jam rigorosas, mas antes 

d e  u m a s  e l e i ç õ e s 

europeias???  

Que publicações são afi-

nal agora permitidas? So-

mente as de caráter ur-

gente e obrigatório e as 

que precisam de divulga-

ç ã o  p a r a  q u e  s e j a m 

realizadas?

A CNE precisava de ir tão 

longe? Não, até porque 

não houve qualquer mo-

vimento cívico ou jorna-

lístico nesse sentido. Pelo 

contrário, esta matéria 

estava estabilizada há 

muitos anos.

Os exageros em vésperas 

de eleições são infeliz-

m e n t e  n o r m a i s ,  m a s  a 

verdade é que por norma 

a passividade da Comis-

são Nacional de Eleições 

foi sempre muita, por nor-

ma os atropelos mais gra-

ves cometem-se nos pró-

prios dias das eleições, 

sempre que se liga nesses 

d i a s  a  e s c l a r e c e r  u m a 

qualquer dúvida, fica-se 

sem uma respostas efeti-

va, por isso estranho ago-

ra esta “pressa” legalista.

Mais estranho, é esta “fal-

ta” de liberdade pessoal 

que passamos a ter de-

pois de ser eleitos, aque-

les espaços que sempre 

foram nossos, como as 

nossas páginas pessoais 

em redes sociais passam a 

ser espaços políticos, dei-

xam de ser pessoais e pas-

sam a ser escrutinados 

como espaços políticos. 

Se um qualquer cidadão 

partilha um evento divul-

gado nas redes sociais de 

uma Câmara Municipal, 

n a d a  d e  g r a v e ,  s e  u m 

membro do executivo o 

fizer na sua página pes-

soal pode incorrer num 

crime, se um membro da 

oposição que não desem-

penhe cargos oficiais usar 

a mesma para criticar, pa-

rece que não acontece 

nada.

Mas, afinal alguém que 

desempenha um cargo 

público pode ou não ter 

uma vida pessoal, e tal co-

mo todos os outros cida-

dãos ter um espaço seu 

nas redes sociais onde 

pode partilhar o que bem 

entender? 

A era digital e das redes 

sociais, veio alterar o mo-

do tradicional de se fazer 

campanha política, isso 

sem dúvida, e por isso im-

porta criar regras sobre o 

uso das mesmas, mas re-

g r a s  e s s a s  q u e  s e j a m 

iguais para todos.

A liberdade de expressão 

foi uma das maiores con-

quistas de Abril, não po-

demos agora colocar a 

mesma em causa.

Confesso que soa muito 

estranho esta interpreta-

ção da CNE sobre uma lei 

que parece colocar rédea 

desnecessariamente cur-

ta a ações de divulgação 

transparentes e de infor-

mação tão relevantes, 

c o m o  é  o  c a s o  d e  u m a 

agenda cultural munici-

pal. Agora só se pode pe-

dir paciência e acolher 

estes avisos, esperando 

que o legislador rapida-

mente esclareça o real 

sentido desta legislação.

psilvaparedes@gmail.com

Tomates do Sul do Concelho,  grandes e bons para mostrar!
Capela está localizada em pleno 

Parque das Serras do Porto, na 

Senhora do Salto, em Aguiar de 

Sousa e pretendeu afirmar a pro-

moção turística do Concelho, “es-

pecialmente focada nas belezas 

naturais e paisagísticas e no pa-

trimónio do sul do território, na 

gastronomia genuína do tremoço, 

mel e broa de milho”, não deixan-

do de promover igualmente o 

“mobiliário de excelência e a in-

dústria exportadora que caracte-

riza Paredes”.

Importa sempre louvar aquilo 

que se faz bem!

Não vou entrar muito na discus-

são de pormenor dos projetos, 

por entender que mais do que de-

fender outras vias que porventu-

ra poderiam ser mais eficazes, o 

mais importante é dar o pontapé 

de saída numa escolha de valori-

zação das riquezas endógenas do 

território e assumir mesmo que 

as assimetrias podem ser vanta-

gens para o desenvolvimento.

A aposta na agricultura, no turis-

mo natureza contando com o que 

Paredes “Cá” tem, é uma forma de 

aproximar os paredenses e tam-

bém de tornar produtivo e sus-

tentável um território que apesar 

de excelentes ligações de trans-

portes ao grande Porto e ao Nor-

te do país permanece pouco toca-

d o ,  c o m  a  n a t u r e z a  n o  s e u 

melhor.

Só espero que neste novo empur-

rão seja bem-sucedido mas que 

com isso não aconteça que o Rio 

Sousa, que atravessa todas as fre-

guesias a Sul, volte a ser um Rio 

sujo (como voltou a ser nos últi-

mos dias), sinónimo de uma popu-

lação local esquecida, que man-

charia toda e qualquer ação turís-

tica.  Também, que não sejam 

esquecidas as boas iniciativas es-

pontâneas como tem sido o gran-

de Trail da Senhora do Salto.

Curiosamente, o concurso agrí-

cola será das iniciativas apresen-

tadas aquela que põem à prova a 

capacidade de executar do povo a 

sul do concelho, ao contrário das 

restantes que obrigarão o municí-

pio a investir para tirar da cartola 

medidas que no passado não saí-

ram do papel. 

Sendo um concurso para medir 

quem tem o maior… hortícola, a 

ver vamos essa capacidade de ser 

grande!

A “face oculta da” da Lei do. Deram duas voltas à chave. Man-

têm-na guardada atrás de portas du-

plas para que ninguém se arrisque a 

descobri-la.

Guardam-na debaixo da beca, para 

que não se possa mostrar aos olhos 

que a procuram. Mas conhecem mal o 

ser humano.

Este procurá-la-á ainda que esteja en-

terrada na terra tão funda quanto o 

seu suor.

Usaremos a pá, escavaremos e remo-

veremos a terra até onde as forças nos 

deixarem.

Porque apesar de ouvirmos dizer que 

os que a mantêm refém não são dignos 

do seu nome, pensamos, como pode-

rão sê-lo se exercem na casa da justiça 

e das leis escritas?

Mas o desânimo e a descrença levam-

-nos a dizer que aquela não é a casa da 

justiça, é a casa das incongruências e 

da hipocrisia.

Não são servos da justiça, mas da in-

justiça. Não são estes magistrados que 

fazem justiça.

Aquelas não são as casas da justiça, 

mas o refugio da insensatez.

Efectivamente, mancham a justiça 

com incapacidade e crueldade.

Porque o que sentimos é que a justiça 

que nos querem vender é uma senho-

ra severa e exigente e que não gosta 

que se lute contra a sua vontade.

Mas no meio deste torpor, vozes se 

elevam clamando justiça e vozes se 

fazem ouvir, lembrando que a justiça 

não se deixa agrilhoar.

Nestes últimos tempos temos visto a 

face oculta da justiça.

U m a  j u s t i ç a  i n c a p a z ,  f r a c a  e 

incoerente.

Mas não nos deixemos abalar pela in-

capacidade, fraqueza e incoerência 

dos que assistem na administração 

das leis.

Abramos os livros da justiça, ouçamos 

a explicação da sua palavra e pugne-

mos para que se julgue de acordo com 

os seus mandamentos.

Porque, do que precisamos, é de um 

juiz, que faça, Justiça!
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Os Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar estão a realizar 
uma campanha de recruta-
mento denominada “Calça as 
tuas botas!”. Esta campanha 
criada, desenvolvida e reali-
zada por bombeiros tem co-
mo objetivo aliciar a popula-
ção a integrar o corpo de 
bombeiros, em regime de 
voluntariado.

Para tal, os voluntários de-
senvolveram um conjunto de 
vídeos que demonstram os 
vários tipos de ocorrências a 

que os bombeiros estão sujei-
tos no dia-a-dia e a importân-
cia dos novos elementos nas 
equipas. A campanha que es-
tá a ser desenvolvida, nomea-
damente nas redes sociais, 
contempla também com a 
distribuição de flyers, carta-

zes e contam também com 
presença física de alguns ele-
mentos e veículos em escolas 
do concelho como meio de 
divulgação para alcançar o 
maior número de pessoas 
possível. As condições neces-
sárias para ingressar a carrei-

ra de bombeiro voluntário, 
são as seguintes: 

Infantes 
Idade entre 6 e 16 anos
Cadetes 
Idade entre 16 e 18 anos
Estagiários 
Idade entre 18 e 45 anos 

(para bombeiro de 3a, apro-
vados em estágio com dura-
ção mínima de 1 ano)

DISPONIBILIDADE,EMPE-

NHO E DEDICAÇÃO 

Da mesma forma, os volun-
tários de Baltar procuram tam-
bém indivíduos para a carreira 
de bombeiro especialista (mo-
toristas). Os interessados que 
cumpram os requisitos míni-
mos, devem formalizar a candi-
datura no quartel dos Bombei-
ros Voluntários de Baltar

    BALTAR

Campanha de Recrutamento 2019

FAUSTINO 
 SOUSA

Caminhada pelas Cores da Igualdade  
a reverter para o EMAÚS

No âmbito da conclusão do 12.º ano, os alunos do 

Curso Técnico de Apoio À Gestão Desportiva do 

Agrupamento de Escolas de Vilela, deverão realizar 

uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). O grupo 

pretende levar a cabo uma caminhada colorida de 

carácter solidário a reverter para a Emaús - Associa-

ção de Apoio ao Deficiente Mental – Baltar, designa-

da de “Caminhada Pelas Cores da Vida”.

A referida actividade será realizada no dia 28 de abril 

de 2019, durante a manhã, na cidade de Paredes, 

a b e r t a  a  t o d a  a  c o m u n i d a d e ,  a t é  a o s  1 0 0 0 

participantes.

Os objetivos solidários e desportivos do evento são 

os seguintes: 

• Angariação de fundos para a criação 

    de uma sala de snoezelen na associação Emaús;

• Homenagear todas as pessoas “diferentes”;

• Sensibilizar a comunidade para a importância 

     desta população;

• Promover a inclusão destas pessoas na sociedade;

• Promover a atividade física;

•  P r o m ove r  e s t i l o s  d e  v i d a  m a i s  s a u d áve i s .                                                                                       

As Inscrições podem ser efetuadas na Junta de Fre-

guesia de Baltar.

A Junta de Freguesia 
procedeu ao alargamento 
da Rua do Calvário de for-
ma a facilitar a circulação 
de viaturas de grande porte 
que circulam na referida 
via. Por outro lado, em caso 
de eventual incêndio em al-

guma habitação, o acesso 
era muito dificultado pela 
tipologia da via. Este alar-
gamento vem facilitar a cir-
culação e simultaneamente 
é uma ação de prevenção 
em relação a uma eventual 
emergência quer individual 

quer em alguma empresa. A 
referida via serve ainda as 
instalações dos “GIPS” de 
Baltar e o seu alargamento 
vem efetivamente contri-
buir para uma melhor circu-
lação das suas viaturas de 
grande porte. 

No passado dia 31 de 
março, decorreu mais uma 
caminhada realizada pela 
A s s o c i a ç ã o  d e  Pa i s .   O 
evento de 6 km permitiu 
percorrer caminhos secu-
lares tendo sido um mo-
mento de salutar convívio 
e n t r e  a l u n o s  e  o s  p a i s  
q u e  e s t ã o  e n v o l v i d o s  
no projeto educativo dos 
seus filhos. O agrupamen-
to está de parabéns pela 
forma de atuar da sua asso-

ciação de pais, que permi-
tiu reunir a comunidade 

educativa em comunhão 
com a natureza.

Alargamento da Rua do Calvário

Caminhada da Associação de Pais  
do Agrupamento de Escolas Daniel Faria

Há cabos elétricos no 
meio de árvores, nesta fre-
guesia, e a EDP não está 
atenta a esses pormenores. 
Muitas vezes, dão origem a 
incêndios. Chamo a aten-
ção dos responsáveis para 

este facto. Esta imagem 
ilustra bem tal afirmação, 
sita na Rua da Boavista.  Es-
peramos que este assunto 
seja resolvido antes que 
a c o n t e ç a  u m  eve n t u a l 
acidente.

    BITARÃES

Alerta à EDP

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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FREGUESIAS

A Junta de Freguesia de 
Gandra está a proceder à 
construção de 67 jazigos e 
três capelas no Cemitério 
de Gandra.

Segundo a autarquia, o 

investimento justifica-se 
pelo facto de existirem 
poucas sepulturas disponí-
v e i s  p a r a  c o n c e s s ã o 
perpétua.

“A obra está a ser execu-

tada por administração di-
recta, sendo o investimento 
de 54 mil euros, valor su-
portado na totalidade pela 
Junta de Freguesia de Gan-
dra”, informa a junta.

    GANDRA

Novas sepulturas

No próximo dia 13 de 
Abril de 2019, a partir das 
19:30h o Salão Paroquial de 
Cristelo abre portas para um 
jantar destinado somente 
aos homens, mais uma inicia-
tiva da Comissão de Festas de 
S.Miguel, para angariar fun-

dos para a tradicional festivi-
dade anual. O custo do jantar 
é de 12,50€, com direito a en-
tradas, grelhado misto, bata-
tas fritas e arroz, feijão preto, 
bebida, sobremesa e café. 
Não deixe de comparecer por 
uma boa causa!

    CRISTELO

Comissão de Festas de S. Miguel  
organiza o Jantar dos Homens

CARLA
NUNES

A Junta de Freguesia de 
Lordelo criou o programa 
‘Lordelo em Sapatilhas’ pa-
ra proporcionar jornadas 
de convívio na vertente do 
d e s p o r t o ,  d e s t i n a d o  a 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. A primeira iniciati-
va será no Parque Natural 
da Peneda-Gerês.

A Junta de Freguesia de 
Lordelo pretende poten-
ciar a atividade desportiva 
dos cidadãos da cidade 
com a realização de várias 
atividades que se vão reali-
zar nos próximos meses. A 
primeira iniciativa decor-
reu no dia 7 de abril, com 
uma saída até ao Parque 
Natural da Peneda-Gerês 
para uma caminhada no 
"Trilho da Fenda".

“O ‘Lordelo em Sapati-
lhas’ pretende ser um ins-
trumento de desenvolvi-
mento motor e cognitivo, 
que proporciona aos prati-
cantes, independentemen-
te da idade, diversos tipos 
de experiências sociais, 
culturais e desportivas. A 
atividade física e desporti-
va constitui também uma 
oportunidade para o diver-
timento e o convívio com 
outras pessoas, que não 

deve ser descurada”, refe-
riu a Junta de Freguesia de 
Lordelo.

A adesão às iniciativas é 
gratuita, à exceção das ca-
minhadas realizadas fora 
da Freguesia que terão um 

custo de 5 euros para o 
transporte.

Durante os meses de 
abril, maio, junho e julho os 
lordelenses são convida-
dos a caminhar ou a parti-
cipar numa aula de grupo.

    LORDELO

Cidade vai ter jornadas de convívio 
para promover a atividade desportiva

A Hexágono, Associação 
de Antigos Alunos da Escola 
Secundária de Paredes, orga-
niza no dia 27 de abril às 9h a 
sua segunda caminhada. 

 “A Caminhada pelo Ro-
mânico” será realizada por 
zonas urbanas, rurais e natu-
rais da cidade, com uma ex-
tensão aproximada de 10 Km 

e grau de dificuldade médio. 
A concentração dos partici-
pantes deverá ocorrer na Es-
cola Secundária de Paredes.

A inscrição é obrigatória.

    PAREDES

Caminhada

A tradição secular de ori-
gem pagã da Serragem da Ve-
lha inserida nos rituais da 

Quaresma voltou a ser reavi-
v a d a  n a  c i d a d e  d e 
Rebordosa

Esta tradição implemen-
tada na localidade pelo “Se-
nhor Espanhol” (já falecido), 
nos últimos anos é realizada 
na parceria Junta de Fregue-
sia, Comissões de Festas, en-
tre outras associações.

Apesar do frio que se fazia 

sentir a Serragem da Velha, 
animou o início da noite no 
lugar de Guímbra com o veló-
rio da D. Criolina. A velha em 
cortejo fúnebre marcado pe-
lo “berreiro infernal” das car-
pideiras percorreu várias ar-
térias da cidade de Rebordo-
sa até à Praça da Comunidade 
onde foi lido o testamento da 
D. Criolina.

    REBORDOSA

Cumpriu-se mais uma  
vez a tradiçãoserragem da velha

PAULO 
PINHEIRO

Um veículo ligeiro de 
passageiros despistou-se 
na via Rota dos Moveis, no 
sentido Zona Industrial e 
Ponte da Amizade, incen-
d i a n d o - s e  d e  s e g u i d a . 
Quando os Bombeiros che-
garam ao local não encon-
traram ninguém na viatura, 
apenas o carro tomado pe-
las chamas. A GNR de Lor-
d e l o  t o m o u  c o n t a  d a 
ocorrência.

A Promov festeja nesta 
sexta-feira, dia 12 de abril, o 
seu 14º aniversário com 
uma gala desportiva. Neste 

âmbito o Rebordosa Atléti-
co Clube (RAC), Andebol, 
KARATE, entre outras insti-
tuições e individualidades 

irão ser homenageadas.  A 
gala vai decorrer no edifício 
da A CELER em Rebordosa 
pelas 21h30 

Carro arde  
na Via Rota dos Móveis

Aniversário Promov

Acidente em faz cinco feridos ligeiros
Uma colisão entre duas viaturas na Rua da Candeeira, Rebordosa, resultou em cinco feri-

dos ligeiros na passada segunda-feira. O acidente ocorreu no cruzamento à entrada para 

Av. de Santa Luzia.

O alerta foi dado por volta das 18h30. Para o local foram quatro ambulâncias e vários ope-

racionais da corporação dos Bombeiros de Rebordosa, as vítimas foram socorridas e esta-

bilizadas e todas transportadas ao Hospital de Penafiel. A GNR de Lordelo tomou conta da 

ocorrência.
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CURTAS

B
runo Ribeiro, aluno 
do 4º ano de esco-
laridade da Escola 

Básica de Mouriz, é o vence-
dor do desenho que assumirá 
a imagem do Pelouro da Cul-
tura do Município de Paredes. 
A criança recebeu uma bici-
cleta entregue pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida, e pela Verea-
dora da Cultura, Beatriz 
Meireles.

A mascote “Culturinha” foi 
apresentada no dia 28 de mar-
ço, perante uma plateia infan-
til que encheu o auditório da 
Casa da Cultura.

O desafio da criação da 
mascote foi lançado nas es-

c o l a s  d o  C o n c e l h o ,  e m 
fevereiro.

A mascote “Culturinha” 
passa a ser a imagem da Cultu-
ra e tem como propósito en-
volver a comunidade escolar e 
as IPSS do Concelho de Pare-
des em atividades culturais, 
fora das habituais infraestru-
turas, como a Biblioteca Mu-
nicipal, ou a Casa da Cultura.

A imagem da mascote foi 
trabalhada pelos alunos dos 
Jardins de Infância e do 1º ci-
clo e consistiu na criação de 
um desenho, original e criati-
vo, que acompanha e repre-
senta, a partir de hoje, a Cultu-
ra  n o s  s e u s  eve n t o s  n o 
exterior.

Mascote representa a cultura 
em Paredes

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

PUB

Gasóleo Aquecimento

Desfile de  
Chapéus e Vestidos 
A freguesia de Vilela venceu o concurso de Chapéus 
de Flores no âmbito do Primavera Festival da Flor. 
A iniciativa decorreu no dia 31 de março nos jardins 
da Casa da Cultura na cidade de Paredes e premiou, 
também, um concurso de vestidos de flor, confecio-
nados por costureiras/modistas e ateliers do 
concelho.

CHAPÉUS FREGUESIAS: 
- Vilela 
- Louredo 
- Duas Igrejas 

VESTIDOS:
- 1.º Modelo: Rosemeire Cunha Modista: Morena 
Rosa do Atelier de Costura Morena Rosa 
- 2.º Modelo: Maria José Duarte Modistas: Madalena 
Sousa e Laura Ferreira da Associação Cultural e Re-
creativa de Castromil 
- 3.º Modelo: Gabriela Catarina Pinto Modista: Aná-
dia Paulo Pereira.

Renato, artista que cola-
bora com várias entidades 
do concelho acaba de lan-
çar o seu primeiro CD, após 
desafio lançado pelo popu-
lar Marante. 

Em maio do ano passado, 
Renato, iniciou a produção 

do disco e em julho entrou 
em estúdio. No último dia 
do mês de março “o sonho 
de uma vida”, diz, concreti-
zou-se com a realização de 
um concerto de apresenta-
ção do seu primeiro CD ba-
tizado de “O Bailo é Bom”. 

Jovem lança CD
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A 
peça de teatro 
“Lobo & Cordei-
ro Lda” foi levada 

a cena no dia 23 de março, 
no Auditório ALORD pelo 
“Gente Animosa”, um grupo 
da Universidade Católica. 
Gente Animosa surgiu no 
âmbito do Programa Uni-
versitário Mais Saber e par-
tilha experiências de vida, 
renova conhecimentos, 
constrói novos saberes, no-
vas amizades, “descobre 
novas formas de ver, de ser e 
de estar”, fomenta o conví-
vio e a alegria…

E foi o que fizeram n´A-
LORD com o Lobo & Cordei-
ro Lda num diálogo de várias 
linguagens artísticas, desig-
nadamente poesia, vídeo e 
música.

O drama acontece num 
pequeno escritório comer-
cial com secretárias pelin-
tras, de pinho. 

Lobo – 30 anos, carran-
cudo, antiquado, de colari-
nho engomado, roupa pre-
ta, botas de elástico ou de 
atacador e usando ceroulas, 
cujos nastros se veem abai-
xo das calças, quando está 
s e n t a d o .  C o m e r c i a n t e 
preocupado com a escassez 
dos lucros.

Cordeiro – 30 anos, pra-
zenteiro, cabelo despentea-
do, ar ausente e sonhador. 
Poeta no comércio. Indu-
mentária excêntrica.

Filomena – 25 anos, es-
posa do Lobo, feia e antipá-
tica, terrivelmente ciosa do 
marido.

Orquídea – 25 anos, mui-

to vistosa e afetada, sem 
ponta de educação.

Ofélia – 20 anos, empre-
gadinha insignificante, de 
óculos, melenas mal pen-
teadas, roupa modesta e 
sapatos rasos. Usa camisa 
de colarinho, com gravata.

“MAIS SABER”

O Programa Universitá-
rio Mais Saber da Católica 
dirige-se a pessoas de idade 
superior a 50 anos com mo-
tivação e curiosidade inte-
lectual e proporciona uma 
formação contínua e diver-
sificada onde se cruzam a 
aprendizagem, a reflexão e 
o fortalecimento das rela-
ções interpessoais.

Em 2015/16, inscritos na 
unidade curricular Palavra, 
Som e Imagem, “fomos desa-

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
O DIVERTIDO LIVRO  
DAS  BOAS MANEIRAS  

AUTOR:
PHILIPPE JALBERT

Para todos os que querem apren-
der ou relembrar as boas maneiras... 
crianças e não só... de forma muito 
divertida!

27 DE ABRIL,  
DIA MUNDIAL DO LIVRO

OS LIVROS
Apetece chamar-lhes irmãos,
tê-los ao colo,
afagá-los com as mãos,
abri-los de par em par,
ver o Pinóquio a rir
e o D. Quixote a sonhar,
e a Alice do outro lado
do espelho a inventar
um mundo de assombros
que dá gosto visitar.
Apetece chamar-lhes irmãos
e deixar brilhar os olhos
nas páginas das suas mãos.

José Jorge Letria, Pela casa fora

CULTURA

PUB

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

PAREDES (CIDADE)
Dias 12 e 13
CIMOCB 
Centro de Interpretação das Minas 
de Ouro de Castromil e Banjas
Semana dos Parceiros do Roteiro 
das Minas "Batear, batear... 
para o ouro encontrar"

Dias 12, 15 e 17
Loja Interativa de 
Turismo de Paredes e Biblioteca 
Municipal de Paredes
Páscoa divertida 

De 13 a 30
Casa da Cultura 
Exposição de Esculturas
Santos na Casa de Francisco 
Rodrigues

Até 30 abril 
Loja Interativa de Turismo
 de Paredes | Exposição
Pedra, Pintura Palavras 
de Serafim Ferreira.

Lobo & Cordeiro “Animosos” n´ALORD 
ESPETÁCULO. Auditório da Fundação ALORD foi palco para a “Lobo & Cordeiro Lda” de Carlos Pereira 
Valle, com encenação de Henrique Manuel Pereira. Peça encenada por alunos da Universidade Católica.

António Orlando  | texto

fiados pelo Prof. Doutor Hen-
rique Manuel Pereira a iniciar 
um projeto que haveria de 
culminar com a encenação de 
uma peça de teatro”, fonte do 

Grupo Gente Animosa. O 
projeto, segundo o responsá-
vel começou com atores que 
eram totalmente estreantes. 
“Juntaram-se a nós alunos da 

Escola das Artes e outros 
amigos externos à comunida-
de académica. Estamos a ca-
minho. Juntos e animosos”, 
conclui a fonte.
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IGREJA

A 
cidade de Penafiel 
a c o l h e  h o j e  d e 
amanhã, (dias 12 e 

13 de abril), o “Dia Diocesano 
da Juventude Porto”, uma ini-
ciativa da Diocese do Porto, 
que conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Penafiel. 

Tal como nos últimos três 
anos, a jornada diocesana da 
juventude realiza-se num San-
tuário Mariano, e desta vez, no 
S a m e i r o ,  n a  C i d a d e  d e 
Penafiel. 

O encontro inicia-se nesta 
noite de sexta-feira,  dia 12, pe-
las 21h, com uma Via Sacra que 
parte da Rotunda do Abraço 
do Povo (junto à Recauchuta-
gem Nortenha) e que percor-
rerá as ruas da cidade (Rua Te-
nente Valadim, Rua da Sauda-
de, Av. José Júlio, Av. Egas 
Moniz, Av. Sacadura Cabral, 

Praça do Município, Rua Joa-
quim Cotta e Rua Alfredo Pe-
reira), com a presença de D. 
Armando, Bispo Auxiliar do 
Porto. 

O dia termina com a oração 
de Taizé, no jardim do Santuá-

rio do Sameiro.  O dia seguinte, 
13 de abril, começa com uma 
caminhada pelas ruas, seguin-
do-se alguns momentos de 
animação e de convívio no Pa-
vilhão de Feiras e Exposições 
de Penafiel. 

“Haverá também tempo 
para os jovens se reconcilia-
rem e orarem, para, assim, vi-
verem melhor a Páscoa”, expli-
ca fonte da paróquia de Pena-
fiel. A manhã vai terminar com 
a Celebração da Eucaristia, 
presidida pelo Bispo do Porto, 
D. Manuel Linda. 

Durante a tarde, 25 "Esco-
las da Fé" estarão disponíveis, 
com temas relacionados com a 
Igreja, a Sociedade, o Ambien-
te e a Juventude, para que os 
jovens possam usufruir desses 
conteúdos. As "Escolas da Fé" 
vão ser dinamizadas por várias 
congregações religiosas e mo-
vimentos. O programa acaba 
com um concerto.  No ano pas-
sado, cerca de 1600 jovens 
participaram no Dia Diocesa-
no da Juventude do Porto, en-
chendo as ruas de Oliveira de 
Azeméis. Este ano, espera-se 
cerca de 2000 jovens em 
Penafiel.

Dia Diocesano da Juventude 
do Porto em Penafiel
São esperados cerca de 2000 jovens, nos dias 12 (hoje) e 13 de abril. Bispo do Porto, D. 
Manuel Linda preside à Celebração da Eucaristia.

António Orlando  | texto

PUB

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

Caminhada e vigília pedem segurança na 
Estrada Nacional 319 em Paredes

PADRE VITORINO, PÁROCO DE C. CEPÊDA
A população de Sobrosa, em Paredes, saiu à rua, para reivin-
dicar mais segurança na EN319. Pedem passeios, passadei-
ras, semáforos que limitem a velocidade e uma rotunda 
num entroncamento acidentado.
Esta manhã, um grupo de moradores percorreu a rua, numa 
caminhada para demonstrar a falta de condições daquele 
troço da EN319, em Sobrosa, Paredes.
Esta noite há uma vigília, pelas 21 horas, com velas e cruzes, 
no entroncamento do "Serralheiro". As mesmas cruzes que, 
este domingo, marcaram um percurso de acidentes.
"Queremos tentar prevenir uma desgraça. Ainda esta se-
mana uma criança quase era atropelada aqui. Isto parece 
uma autoestrada", explica Diana Costa, uma das responsá-
veis pela manifestação.
"Aqui todas as semanas há acidentes. Não há sinalização, 
passadeiras, passeios e é uma estrada com muita afluência. 
Está um perigo", descrevem os moradores.
A via está a ser intervencionada pela Infraestruturas de 
Portugal (IP) e acabou de ser pavimentada, mas não acaute-
lou medidas de segurança e deixou desníveis nas bermas 
devido à altura do piso, queixam-se os moradores, que já 
fizeram reclamações.
A IP afirma que a intervenção em curso, que termina a 14 de 
abril, implica beneficiação do pavimento e "trabalhos de 
melhoria das condições de circulação e segurança e inter-
venções pontuais de melhoria das condições de circulação 
pedonal na zona, tais como a execução de pequenos pas-
seios e reposicionamento de paragens de transportes pú-
blicos", entre outros. Não confirma se serão colocadas pas-
sadeiras ou formas de controlo de velocidade
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NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
Leitão Assado Til-
carnes, Lda, loca-
liza-se na antiga 

freguesia de Besteiros, conce-
lho de Paredes a escassos qui-
lómetros do centro da cidade 
de Paredes e também a cami-
nho para Rebordosa ou 
Lordelo.  

A marca “Leitão Assado 
Tilcarnes, Lda” foi criada no 
ano de 2011, e é exclusiva no 
negócio de venda para fora 
(take way) de leitão aprovei-
tando o know how que a famí-
lia do Nosso Empresário, Bru-
no António Manuel dos San-
tos, 40 anos, tem no domínio 
das carnes frescas. Há longos 
anos que detém na localidade 
um talho. Não é por acaso que 
Leitão Assado Tilcarnes, Lda é 
um take a way que vende o lei-
tão a preços muito competiti-

vos.  Fruto desse saber e expe-
riência o leitão que é assado 
nos quatro fornos do Leitão 
Assado Tilcarnes, Lda é adqui-
rido vivo na zona de Alcobaça 
e só depois é que é abatido em 
função das necessidades, no 

matadouro da PEC Nordeste 
- Indústria de Produtos Pe-
c u á r i o s  d o  N o r t e ,  e m 
Penafiel. 

No balcão de Venda ao Pú-
blico o cliente pode adquirir o 
seu leitão inteiro, em metades 

ao em ¼ de Kg, assim como os 
devidos acompanhamentos: 
Batata frita e Vinho. 

Nas épocas festivas, como 
a atual da Páscoa ou do Natal, 
é aconselhável reserva e “bem 
antecipada”. 

“No dia de Pascoa, por 
exemplo, estamos abertos até 
às 13 horas, mas quem vier cá, 
nesse dia, sem reserva arrisca 
a ir-se embora de mãos a aba-
nar”, alerta Bruno Santos. 

Com missão de satisfazer o 
seu cliente, “por isso reco-
mendamos reserva: fica satis-
feito o cliente que leva o pro-
duto que encomendou e nós 
que ganhamos um novo ami-
g o ”  r e f o r ç a  o  N o s s o 
Empresário. 

No Leitão Assado Tilcar-
nes a máxima é a de que “não 
precisa de ir mais longe para 
saborear um leitão de qualida-
de. É passar e levar leitão para 
toda a família”.

Leitão Assado Tilcarnes,  
a qualidade a preço competitivo
NEGÓCIO. Não é preciso ir mais longe para saborear um leitão de qualidade. É passar em Besteiros e 
levar leitão para toda a família.

António Orlando  | texto

Bruno Santos
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA LUÍSA D`OLIVEIRA
Faleceu no dia 9 de abril com 90 anos.  
Era natural do Socorro - Lisboa  e residente  
em Sobrosa, Paredes.  
Era viúva de António Ferreira Nogueira

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 quarta - feira, dia 17 de abril às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Sobrosa, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ PINTO DE BESSA
Faleceu no dia 7 de abril com 85 anos.  

Era natural e residente em Sobrosa, Paredes.  

Era casado com Maria Amélia Rosa Neto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-

voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 

será celebrada sábado, dia 13 de abril às 20:30 horas na Igreja 

Paroquial de Sobrosa, Paredes, agradecendo, também desde já 

a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA 
DA COSTA SOUSA
Faleceu no dia 3 de abril com 49 anos.  

Era natural e residente em Louredo, Paredes.  

Era divorciado.

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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

JOÃO ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 6 de abril com 83 anos. 

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Justina de Jesus Freire.

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 segunda -feira, dia 15 de abril às 21 horas na 

Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo, também 

desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

AMADEU 
BARBOSA CARNEIRO
Faleceu no dia 4 de abril com 81 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente 
na Rua Nossa Srª. do Alívio, nº. 301, (Vinhal), 

Lordelo, Paredes. Era casado com Deolinda Ferreira Carneiro.

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 quarta-feira, dia 10 de abril às 20 horas 
na Capela Nossa Srª. do Alívio do Vinhal, 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

ANTÓNIO MOREIRA
Faleceu no dia 29 de março com 85 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Reino, nº. 20, Lordelo, Paredes.  

Era viúvo de Fernanda Maria Pereira 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
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

ARMANDA  
MARIA CAMPOS  
FERREIRA MARQUES
Faleceu no dia 30 de março com 57 anos  

em França. Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Estrada Nacional 209. Prédio Mariano, Lordelo, Paredes. 
Era casada com Orlando Ferreira Marques.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOSÉ MARIA  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 19 de março com 74 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Rosa de Sousa.

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

ROSA MARIA CARNEIRO 
DIAS PACHECO
Faleceu no dia 01 de abril com 46 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Ronfe, nº. 281, Lordelo, Paredes.  
Era casada com José Joaquim Gonçalves Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LILITA MARIA 
RUÃO MARQUES
Faleceu no dia 9 de abril com 59 anos.  

Era natural de Besteiros – Paredes e residente na Rua da Cruz, 

nº. 84, Mouriz, Paredes. Era casada com José Fernando da Silva 

Meireles.

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 

involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 

dia, será celebrada segunda - feira, dia 15 de abril às 19 horas 

na Igreja Matriz de 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  

MOURIZ / PAREDES

EXTRATO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, 

neste Cartório, em 01 de abril de 2019, de fls. 135 a fls. 137 

verso do livro de notas para Escrituras Diversas nº 152-A, foi 

lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram 

justificantes: ------------------------------------------------------------

FERNANDO MANUEL MOREIRA, CF 139 595 210, e mu-

lher, MARIA OLÍMPIA DA SILVA DIAS MOREIRA, CF 105 393 

754, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos 

naturais da freguesia de Recarei, concelho de Paredes, onde 

residem na Rua dos Fernandos, n.º 19, titulares dos cartões de 

cidadão da República Portuguesa com os números de identifi-

cação civil 03949911 1 ZY7 e 05969390 8 ZY8, válidos até 

24/03/2020 e 27/04/2021. ---------------------------------------

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o se-

guinte: ------------------------------------------------------------------

Que o primeiro outorgante marido é dono e legítimo pos-

suidor, com exclusão de outrem, dos seguintes bens imóveis: 

--------------------------------------------------------------------------------

VERBA UM: Prédio urbano, composto por casa de rés do 

chão e andar, com quintal, sito no Lugar da Costa, Rua Nossa 

Senhora do Bom Despacho e Rua Prof. D. Quitéria, na fregue-

sia de Recarei, concelho de Paredes, com a área coberta de 

cinquenta metros quadrados e a área descoberta de cento e 

vinte e oito metros quadrados, a confrontar de norte com José 

Pinto Queirós, de sul com herdeiros de Augusto Moreira, de 

nascente com António Moreira e de poente com caminho, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 96, 

com o valor patrimonial de €10.901,10, ao qual atribui o valor 

dez mil, novecentos e dois euros.----------------------------------

VERBA DOIS: Prédio rústico, denominado “Quintal da 

Casa”, a cultura, sito no lugar da Costa, na freguesia de Recarei, 

concelho de Paredes, com a área de oitenta metros quadrados, 

a confrontar de norte com José Pinto Queirós, de sul com her-

deiros de Augusto Moreira, de nascente com António Moreira 

e de poente com caminho, não descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz 

predial rústica sob o artigo 3230, com o valor patrimonial de 

€1,14, ao qual atribui o valor de noventa e oito euros. -----------

Que o primeiro outorgante marido não detém qualquer 

título que legitime o seu domínio sobre os prédios acima iden-

tificados sob as verbas um e dois, pois que os mesmos foram 

adquiridos por ele, no ano de mil novecentos e setenta e dois, 

em dia e mês que não consegue precisar, à data ainda solteiro, 

menor por compra verbal a seus avós, Augusto Moreira e Ana 

Moreira, casados que foram sob o regime da comunhão geral 

de bens, e residentes no referido lugar da Costa, na freguesia 

de Recarei, concelho de Paredes. -----------------------------------

Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, o pri-

meiro outorgante marido tem usado e fruído dos referidos 

prédios, deles retirando todas as utilidades proporcionadas, 

nomeadamente, limpando, avivando as estremas, ocupando o 

prédio urbano, tratando da sua conservação e pagando os res-

petivos impostos. Tudo isto à vista de todos, sem oposição de 

quem quer que seja e na convicção de que não lesava direitos 

de outrem.

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contí-

nua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu 

à aquisição do prédio por USUCAPIÃO, que o primeiro outor-

gante marido expressamente invoca, justificando o seu direito 

de propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, 

já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer docu-

mento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu 

direito de propriedade perfeita.

A Notária,
 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

Quinzenalmente  com toda  
a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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