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EDITORIAL/OPINIÃO

P
lágio é assinar ou apresentar como seu traba-
lho literário ou científico de outrém.

Então o que é ler um texto, desejar tê-lo 

escrito e divulgá-lo?

Será um qualquer outro ilícito, sobretudo se o repro-

duzirmos na íntegra, acto que terá pelo menos a ate-

nuante de que tal reprodução significa a nossa admira-

ção e vontade de divulgar ideias com as quais nos 

identificamos.

Por isso um texto de autoria de Patrícia Reis, escrito-

ra de livros como “A construção do vazio”, “A gramática 

do medo” e “Antes de ser feliz”, aqui vai:  

Celebramos a Páscoa sem perguntar o que celebra-

mos. Diria que festejamos uma possibilidade que as no-

vas gerações encaram com desconfiança e com alguma 

arrogância: o sacrifício. O sacrifício de Jesus em prol da 

humanidade, assim nos ensina o credo cristão. 

Será de pensar nesta palavra em desuso: sacrifício.

Que sacrifícios estamos preparados para fazer? Não 

me digam que deixaram de comer queijo ou coisa que o 

valha porque é Quaresma e tempo disso. 

Sacrifício é outra coisa. As gerações anteriores ti-

nham memória da guerra, racionavam os gastos, 

amealhavam para a velhice e corriam sem queixas 

atrás da vida.  As novas gerações estão em desalento, 
inertes, presas a um mundo que tem tantas possibili-
dades que parece ter-se tornado desinteressante. 
Excesso de informação? Costumo dizer que é falta de 
carências.

A necessidade aguça o engenho e os mais novos não 
sentem necessidade nem parecem saber o que é o enge-
nho. Vejo os miúdos, ainda longe do liceu, de telemóvel 
na mão. Vejo jovens saídos do liceu sem saberem, a tro-
car de cursos, a experimentar trabalhos vários e a 
queixarem-se.

Eu cresci com exemplos de trabalho e de sacrifício. 
Creio que em mais de trinta anos de trabalho tenho tra-
balhado e feito alguns sacrifícios. Tenho, sobretudo, 
tentado ter um discurso lúcido sobre o meu lugar no 
mundo, sobre a sobrevalorização do queixume, e sobre 
a inevitabilidade do trabalho.

Olho à minha volta e vejo jovens incapazes de conce-
ber um plano de vida. Não sabem o que querem, sabem 
que querem viver bem. 

Estão dispostos a correr atrás da bola? A fazer sacri-
fícios? Não me parece. E tão pouco me parece que os 
façam em prol do Outro. Afinal, a Páscoa é sobre isso 
mesmo: sacrifício em prol do Outro. Não são ovos de 
chocolate nem cabritos assados ou promessas infantis 
de não fazer isto ou aquilo.

Deveria ser uma opção de vida, concreta, no dia-a-
-dia. A minha geração e a anterior trabalharam muito 
para pôr peixe na mesa. Não ensinámos os nossos filhos 
a pescar. É uma pena. Deveríamos ser pescadores. 

Todos nós.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

SACRIFÍCIO E PÁSCOA ou COMO NÃO SOUBEMOS 
ENSINAR OS MAIS JOVENS A PESCAR

       TRIBUTO …

O 
lugar de Pias, na Freguesia e Con-

celho de Paredes é um local para-

disíaco com os seus centenários 

moinhos de água e com a sua ponte sobre o 

“fanfarroneiro” Rio Sousa. A atual ponte metá-

lica veio substituir uma outra que foi derrubada 

há 18 anos pela maior cheia daquele rio de que 

há memória. O lugar das Pias sempre foi um lo-

cal cheio de beleza, onde desde anos longín-

quos se faziam maravilhosos piqueniques por 

jovens enamorados que ali trocavam momen-

tos e juras de amor, ao som da água das levadas 

encaminhada para os moinhos que produziam 

farinhas de milho e de centeio. Também ali mui-

tos pescadores exibiam canas e anzóis na pesca 

de trutas, robalos, enguias e bogas, peixe hoje 

raro pelas descargas de químicos das empresas 

e das vacarias. Nas Pias havia o fabrico de pão-

-de-ló caseiro. Os moinhos das Pias são visita-

dos por centenas de alunos e por os romeiros, 

vindos de longe, e que rumam ao S. Simão. O lu-

gar de Pias é sítio de gente alegre, que recebe 

bem quem por lá passa e por quem o visita. Ali 

viveram vários moleiros, como 

se fossem uma única família, 

percorrendo Paredes e conce-

lhos das redondezas em carro-

ças carregadas de sacos de fari-

nha, para as padarias e merca-

d o s .  H o j e ,  ex i s t e  u m a  b e l a 

empresa de moagem com po-

tentes moinhos de água do Sr. 

João Coelho, filho de José Joa-

quim Martins Coelho, este nas-

cido em 1912, em Recarei. Ór-

fão de pai, aos 17 anos lançou-se na vida para 

ajudar a mãe e mais quatro irmãos menores. 

Cedo pensou no seu futuro e para além de em-

pregado numa azenha, procurou conhecimento 

de eletricista e montagem de moinhos de água. 

Casou aos 28 anos e mudou-se para as Pias, em 

Castelões de Cepeda, onde criou os seus moi-

nhos de água. Como não havia luz, montou um 

gerador de corrente, através de um dínamo e da 

água da conduta, e assim produzia energia para 

iluminação durante muitos anos até poder li-

gar-se à rede pública, em 1965. 

Apaixonado pela música, tocou 

nas Bandas de Recarei e de Pare-

des, durante anos, apenas por 

gosto. Foi atleta de futebol do 

Nuno Alvares, de Recarei, mas 

também era sócio do União de 

Paredes, clube do seu coração. 

Como moleiro tinha clientes em 

vários concelhos da Região, des-

de Baião até Vila Nova de Gaia e 

Matosinhos, tal e qual hoje o seu 

filho João e os netos mantêm o fornecimento, 

em sacos de marca registada. Dava gosto ver o 

Sr. José Coelho, “o moleiro” percorrendo ruas e 

caminhos na sua carroça, a tirar o chapéu para 

cumprimentar amigos e conhecidos, que tam-

bém o saudavam com muito respeito. Tornou-

-se uma figura carismática, muito conhecida, 

jeito que transmitiu ao filho João, mantendo-o 

com a marca do Moleiro das Pias. É agradável 

recordá-lo. Faleceu em 1993 e deixou-nos co-

mo registo a sua graça e arte.

José Joaquim Martins Coelho (Moleiro)

POR: GASTÃO MOREIRA

Quem tem níveis elevados de coles-
terol deve preocupar-se em ter uma 
a l i m e n t a ç ã o  s a u d á v e l  e 
diversificada. 
É importante diminuir a frequência e 
quantidade dos alimentos ricos em 
gorduras saturadas e trans pois 
atuam diretamente nos níveis de co-
lesterol LDL (o colesterol “mau”) e 
dar preferência a alimentos ricos em 
fibra e gorduras saudáveis pois de-
sempenham um bom papel no au-
mento do colesterol HDL (o coleste-
rol “bom”).
Eis como se orientar:
- Alimentos a privilegiar: Legumes, 
frutas, cereais integrais, linhaça e 
outras sementes, arroz e massa inte-
gral, laticínios magros (leite, iogurte 
e queijo magro), feijão, grão-de-bico, 
lentilhas, ervilhas, peixe, carnes 
brancas (como frango e peru), frutos 
secos ao natural, azeite virgem-ex-
tra, entre outros.
Métodos de confecção: grelhados, 
cozidos, estufados simples e assados 
sem gordura.
- Alimentos a moderar: Leite meio-
-gordo, iogurte meio-gordo, queijo 
meio-gordo, carne vermelha magra, 
camarão, lagosta, lagostim, ovo cozi-
do/escalfado, vinho, entre outros.
- Alimentos a evitar: Manteiga, ba-
nha, fritos, gorduras trans e satura-
das, carnes vermelhas, bolachas e 
biscoitos, bolos, croissants, leite 
gordo, iogurte gordo, queijo gordo, 
leite condensado, verduras gratina-
das ou fritas, peixe frito, ovos fritos, 
frutos secos fritos/salgados, caldos 
de carne, temperos prontos, bebidas 
alcoólicas em geral, sal em excesso, 
entre outros.
Métodos de confecção: fritos, assa-
dos com muita gordura.
Conselhos extra:
Para além dos conselhos alimenta-
res, quem tem níveis de colesterol 
elevados deve também praticar 
exercício físico regular, controlar a 
composição corporal (em caso de ex-
cesso de peso, deve perder), cessar 
hábitos tabágicos caso os apresente, 
como também garantir entre 7 a 8 
horas de sono diárias.

Alimentação  
e Colesterol

DIANA AMARA CARNEIRO
Nutricionista na CLÍNICA ANA SILVA  |  (C.P: 2957N)
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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A 
marcação do jul-
gamento para Pe-
nafiel, na Comar-

ca de Porto-Este, que come-
ça a 7 de maio, foi agendada 
depois de o Tribunal de São 
João Novo, da Comarca do 
Porto, se ter declarado "ter-
ritorialmente incompeten-
te" para decidir o caso.

Peças de automóveis, no-
meadamente jantes e pneus, 
eram os bens preferidos, 
mas os dois operacionais do 

grupo -- um homem de 37 
anos e outro de 40 - levavam 
também alguns artigos que 
estivessem dentro das viatu-
ras assaltadas.

Os alegados assaltantes, 
ambos em prisão preventiva 
e a quem o MP imputa 39 cri-
mes de furto qualificado, "fa-
ziam desta atividade delituo-
sa, se não a única, pelo menos 
a forma principal de obter ou 
conseguir rendimentos", se-
g u n d o  o  d e s p a c h o  d e 
acusação.

Dos três restantes argui-
dos, dois são homens da re-

Tribunal de Penafiel julga em 
 maio acusados por assaltos a garagens 
JUSTIÇA. Assaltantes estroncavam a fechadura da porta principal dos prédios em Paredes e daí acediam, pelo interior, às ga-
ragens coletivas. São cinco os arguidos associados a 39 assaltos em garagens coletivas de 13 concelhos do Norte que lesaram 
uma centena de pessoas.

António Orlando  | texto

Mercedes ficou sem bancos

De entre os assaltos, consumados entre abril de 2016 

e início de 2018, sobressai o realizado entre as 20:00 

de 28 de novembro de 2017 e as 11:00 do dia seguin-

te na garagem coletiva de um prédio na Rua Padre 

António, na Maia, de onde levaram as jantes, os pneus 

e até os bancos dianteiros de um Mercedes topo de 

gama, tudo avaliado em 15 mil euros.

Entre outros furtos consumados naquela garagem e 

naquela altura conta-se ainda o furto das quatro jan-

tes e respetivos pneus de um Lexus XC1, que valem 

2.584 euros.

gião de Braga, ligados a um 
stand de automóveis, acusa-
dos pelo crime de recetação.

A mulher de um dos ale-
gados operacionais, acusada 
pelo crime de auxílio mate-
rial, completa o grupo de 
arguidos.

Num processo que agru-
pa mais de quatro dezenas 
de inquéritos criminais, o MP 
associa o grupo a assaltos do 
género em pelo menos 12 
concelhos do distrito do Por-
to (Paredes, Penafiel, Paços 
de Ferreira, Valongo, Gondo-
mar, Felgueiras, Lousada, 

Maia, Matosinhos, Porto, 
Trofa, Vila Nova de Gaia) e 
um de Aveiro (Santa Maria 
da Feira).

Em alguns casos, como o 
registado em Paredes, entre 
a 01h30 e as 02h de 28 de 
novembro de 2016, os assal-
tantes estroncavam a fecha-
dura da porta principal dos 
prédios e daí acediam, pelo 
i n t e r i o r,  à s  g a r a g e n s 
coletivas.

As peças roubadas eram 
publicitadas na Internet ou 
ve n d i d a s  e m  m e r c a d o s 
alternativos.

Capotamento  
aparatoso  
em Baltar

Um aparatoso 
despiste seguido 
de capotamento 
de um veículo li-
geiro de passagei-
ros provocou um 
ferido. O acidente 
ocorreu no dia 12 
de abril na Avenida 
d o s  B o m b e i r o s 
Vo l u n t á r i o s  d e 
Baltar, naquela vi-
la do concelho de 
Paredes. A vítima 
de 20 anos, foi as-
sistida no local pe-
los Bombeiros Vo-
luntários de Baltar 
e transportada ao 
H o s p i t a l  Pa d r e 
A m é r i c o ,  e m 
Penafiel.

Carro abalroou três motas em Recarei,  
dois dos motociclistas tiveram morte imediata 

Duas pessoas morre-
ram e uma ficou gravemen-
te ferida, no domingo de 
Páscoa, na sequência de 
uma colisão rodoviária en-
tre uma viatura ligeira e 
três motos, em Terronhas, 
Recarei.

O ferido grave, que terá 
ficado com uma perna am-
putada, foi levado para o 
Hospital de S. João, Porto. 
Um segundo ferido, este 
ligeiro, foi levado para o 
Hospital de Penafiel.

Segundo o comandante 
dos bombeiros de Baltar 
“as vítimas foram projeta-
das para o interior das ca-
sas. Um estava na lateral 
do carro e outro no jardim”, 
disse Delfim Cruz.

As vítimas serão do con-
celho vizinho de Valongo. 
Segundo relato de teste-
munhas, o veículo ligeiro, 
um Audi que circulava na 
Rua João Paulo II, no senti-
d o  R e c a r e i  –  P i n h e i r o 
Manso, terá perdido o con-
trolo da viatura e terá abal-
roado três motos que cir-
c u l a v a m  e m  s e n t i d o 
contrário.

O condutor do carro 
que fugiu acabaria por ser 
“apanhado” por populares 
a cerca de 800 metros do 
local do acidente. No meio 
da confusão o automobilis-
ta terá sido agredido antes 
de ser entregue à GNR.

Nas operações de so-
corro, desencadeadas pelo 
C o m a n d o  D i s t r i t a l  d e 
Operações de Socorro do 
Porto, estiveram envolvi-

dos os bombeiros socorris-
tas de Baltar, Cête, INEM, 

Cruz Vermelha de Sobrei-
ra e GNR, num total de 37 

elementos auxiliados por 
13 viaturas.

António Orlando  | texto

PUB
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O 
IAPMEI distin-
guiu um total de 
2.378 empresas 

com o estatuto PME Exce-
lência 2018. A cerimónia 
realizou-se na passada se-
mana, no Altice Fórum Bra-
ga, e contou com a presença 
do primeiro-ministro e do 
m i n i s t r o  A d j u n t o  e  d a 
Economia. 

Das empresas com perfil 
de excelência destacam-se 
um conjunto de 26 empre-
sas do Concelho de Paredes, 
que se evidenciaram pelos 
seus desempenhos e indica-
dores de gestão.

António Costa destacou 
o papel fundamental das pe-
quenas e médias empresas 
(PME) o crescimento da 
economia, afirmando que “a 
realidade efetiva da nossa 
economia assenta num teci-
do muito sólido de PME, que 
dinamizam e são a raiz, o 
motor e músculo da econo-
mia do País”, acrescentando 
que “são estas empresas 
que fazem mexer a nossa 
economia”.

Em conjunto, as PME Ex-
celência 2018, no país, são 
responsáveis por 86.606 
postos de trabalho e por um 
volume de negócios supe-
rior a 10 mil milhões de eu-
ros, o que representa um 

c r e s c i m e n t o  m é d i o  d e 
19,3% em relação ao ano an-
terior, dos quais 24% são 
r e s u l t a n t e s  d e 
exportações.

O Presidente do Municí-
pio de Paredes, Alexandre 
Almeida, felicita as empre-
sas paredenses "pela distin-
ção, pelo excelente desem-
penho e rigor de gestão". 

O estatuto PME Excelên-
cia “representa um selo de 
reputação que permite às 
empresas distinguidas rela-
cionarem-se com a sua en-
volvente – fornecedores, 
clientes, sistema financeiro 
e autoridades nacionais e 
regionais – numa base de 
confiança facilitadora do 

IAPMEI distinguiu 26 empresas de Paredes 
com estatuto PME Excelência 2018
ECONOMIA. A designação de PME Excelência destaca as empresas com um elevado desempenho económico e financeiro. 
Em 2018, o número de empresas distinguidas aumentou 22% em relação a 2017 e 57% em relação a 2015.

António Orlando  | texto

Supremo agrava pena para homem que aliciou 23 menores no Facebook

Trabalhadores da Conservatória de Paredes voltaram à greve

O Supremo Tribunal de 
Justiça agravou de seis para 
sete anos de prisão a pena 
aplicada no Tribunal São 
João Novo (TSJN), no Porto, 
a um homem que criou per-
fis falsos em redes sociais e 

manteve conversas de teor 
sexual com 23 menores. 

Segundo fonte da Procu-
radoria do Porto o agrava-
mento da pena surge na se-
quência de recurso do Mi-
n i s t é r i o  P ú b l i c o ,  p o r 
discordar da pena aplicada 
ao arguido, de 51 anos, em 
maio de 2018,  no TSJN, 

após considerar provada a 
prática dos crimes de por-
nografia infantil, abuso se-
xual de menores e coação 
tentada. 

O homem, residente em 
Paredes, "criou perfis na re-
de social 'Facebook', com 
nome que não correspondia 
ao seu e fazendo-se passar 

por um jovem através de fo-
tografias que também não 
eram as suas". 

A partir daqueles perfis e 
utilizando as plataformas de 
conversação dessa rede so-
cial, recorda a Procuradoria, 
o homem "contactou 23 
crianças, com idades com-
preendidas entre os 10 e os 

18 anos de idade, com elas 
iniciando e promovendo 
conversas de cariz sexual, 
enviando material porno-
gráfico, solicitando intera-
ção através de 'webcams' e 
o envio, pelas crianças, de 
fotografias e vídeos do seu 
próprio corpo". 

O arguido foi detido em 

dezembro de 2016 e ficou 
sujeito a apresentações bis-
semanais e proibido de con-
tactar com menores e de 
aceder à Internet. Contudo, 
em maio de 2017, violou a 
medida de coação e voltou a 
aliciar menores nas redes 
sociais, tendo sido preso 
preventivamente.

Depois de terem realizado 
uma vigília, em março, os tra-
balhadores da Conservatória 
do Registo Civil voltaram a 
paralisar na passada segunda-
-feira para chamar a atenção 
para problemas já denuncia-
dos, mas a que o Ministério da 
Justiça e o Instituto dos Regis-
tos e Notariado “continuam 
sem dar solução”. A greve re-
pete-se na sexta-feira, dia 26 
de abril.

Aproveitando, em muitos 

casos, o facto de estarem a go-
zar um dia de folga, na segun-
da-feira de Páscoa, muitos 
paredenses inclusive emi-
grantes bateram, literalmen-
te, com o nariz na porta.

A greve teve uma adesão 
de 100%. Em causa está uma 
avaria da plataforma de cadei-
ra de rodas de acesso à Con-
servatória, que dura há cinco 
meses, “privando os cidadãos 
de mobilidade reduzida, assim 
como os pais que transportam 
os seus filhos menores em car-
rinho de bebé, de se dirigirem 
à mesma em condições dig-

nas”, critica o Sindicato dos 
Trabalhadores dos Registos e 

Notariado (STRN). “A descon-
sideração que a senhora Mi-

nistra da Justiça e a senhora 
presidente do IRN manifes-

tam para com as pessoas de 
mobilidade reduzida em Pare-
des merece a concretização 
da presente greve”, justifica o 
sindicato.

As queixas prendem-se 
ainda com a falta de privacida-
de no atendimento e deficiên-
cias em matéria de higiene, 
saúde e segurança das instala-
ções, para funcionários e 
utentes; casas de banho em 
mau estado, falta de climatiza-
ção, problemas de iluminação 
e falhas graves que colocam 
em causa a segurança dos tra-
balhadores, entre outros.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Empresas de Paredes PME Excelência 2018:
Água é Vida – Captações, LDA; Agostinho Fernandes, Lda; Alcino & Manuel, Lda; 
Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda; Both Wood, S.A.; CFC, Ventilação e Ar Condicio-
nado, Lda; Colunex  Portuguesa - Indústria e Distribuição de Sistemas de Descan-
so, S.A.; Dom K - Estofos, Lda; Farmácia Confiança de Paredes, Lda; Fenabel - In-
dústria de Mobiliário, Lda; Gonçalrochas Móveis, Lda; J. Dias - Indústria de Mobi-
liário, Lda; J. Moreira da Silva & Filhos, SA; Luís Neves, Lda; Manuaço, S.A; 
Maxifardas - Vestuário para o trabalho, Lda; Meia Madeira, Mobiliário e Carpinta-
ria, Lda; Meilex, Lda; Miguel Augusto Teixeira Barbosa, Lda; Motivo de Júbilo, Lda; 
Novibelo - Indústria de Mobiliário, Lda; P.R.N. - Informática, Lda; Quadrivale - 
Quadros Eléctricos, Unipessoal, Lda; Showing Signs - Design SA; Soeiro – Centro 
Têxtil LDA; Supermercados Osmaiores, Lda. - Comércio a retalho em supermerca-
dos e hipermercados.

desenvolvimento dos seus 
negócios”.

Para empresas exporta-
doras e com ambição inter-

nacional, o estatuto PME 
Excelência “é particular-
mente relevante, consti-
tuindo um fator de diferen-

ciação e uma garantia da so-
l i d e z  e  i d o n e i d a d e  d a s 
e m p r e s a s ”,  r e a l ç a  o 
IAPMEI.
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A 
Igreja Matriz da 
Sobreira vai ser 
alvo de obras de 

conservação orçadas em 
100 mil euros. O Governo 
promete financiar a emprei-
tada em 50% cabendo à Jun-
ta e à Câmara suportar a ou-
tra metade do custo do 
restauro. 

O compromisso do Esta-
do Central foi protocolado 
em cerimónia que decorreu 
a 16 de abril naquele templo 
religioso da vila da Sobreira. 

O secretário de Estado 
das Autarquias Locais, Car-
los Miguel, esclareceu que 
esta é uma parceria entre o 
Governo e a paróquia, que 
terá um compromisso infor-
mal da Câmara de Paredes 
que também apoia a obra.

O governante relevou, 
também, o papel da autar-
quia que foi “determinante 
neste processo, assim como 
da paróquia, informando que 
o Governo tem como obriga-
ção preservar o património e 
está a fazê-lo”, garantiu.

A intervenção vai permi-
tir minimizar alguns proble-

Obras na Igreja matriz da Sobreira 
RESTAURO. Secretário de Estado das Autarquias Locais prometeu financiar a obra com 50 mil euros. Câmara e Junta irão 
ajudar com outro tanto para que empreitada se faça. 

António Orlando  | texto
Edifício medieval

A Igreja Matriz da So-
b r e i ra  é  u m  t e m p l o 
cujas origens remon-
tam à Idade Média, a 
capela mor é datada de 
1806, a torre de 1874, 
sendo o edifício revesti-
do a azulejos monocro-
máticos do século XIX.
“Trata-se de um templo 
composto pela capela-
-mor, sacristia, estrutu-
ra dos retábulos do sé-
culo XVII. A capela-mor 
e a sacristia foram alvo 
d e  c o n s t r u ç ã o  e m 
1806, conforme lápide 
que se encontra lavrada 
na cantaria da capela-
-mor. A construção da 
torre sineira é de 1874. 
O retábulo do lado do 
evangelho é de 1880. 
Durante o século XX foi 
revestida a parte exte-
rior com azulejo de uma 
fábrica portuguesa. A 
igreja possui quatro al-
tares”, explicou Pedro 
Silva, pároco da Sobrei-
ra. “O exterior do adro 
foi pavimentado recen-
temente com calçada 
do qual se destaca o 
cruzeiro de cantaria de 
granito e uma sepultura 
antiga”, acrescentou.

João Gonçalves
Presidente da Junta de Freguesia da Sobreira

“Começar a obra pelo telhado não é uma iro-
nia, mas uma necessidade para estancar infil-
trações, prevenir riscos de deterioração e 
derrocada originadas pela fragilidade das 
madeiras que a suportam. Faço um desafio ao 
Executivo Municipal para que considere este 

templo como património de interesse local e municipal.

Alexandre Almeida
Presidente de Câmara de Paredes

“É um edifício que marca pela sua arquitetura 
religiosa, um património que importa preser-
var e valorizar. Estamos perante uma obra 
que dignifica a Sobreira, o concelho e a re-
gião”, expressou.

Pedro Silva
Padre da Sobreira

“As obras são uma necessidade e este templo 
encerra em si múltipla história da freguesia 
assim como de todas as famílias desta terra. 
Dado que nos últimos 25 anos a comunidade 
tem estado envolvida na construção da Igreja 

Nova não nos seria possível sozinhos suportar a despesa 
desta intervenção pelo que contamos com a ajuda de to-
dos, de uma forma particular da Câmara e com o apoio 
dos paroquianos. Sei que tenho fama de ser um padre 
pedinchão, mas peço para a comunidade.”

mas que este templo religio-
so datado da Idade Média 
vinha evidenciando, nomea-

damente, com infiltrações. A 
empreitada prevê a recupe-
ração do telhado, substitui-

ção do soalho e a pintura de 
p a r e d e s  ( i n t e r i o r e s  e 
exteriores). 

“A intervenção respeitará 
todos os elementos do pas-
sado desta Igreja, estando, 
também, prevista interven-
ção nas escadarias exterio-
res ao edifício”, garantiu, o 
presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida, na cerimó-
nia protocolar de financia-
mento da obra. 

O pároco da Sobreira, Pe-
dro Silva reconhece que com 
a construção da Igreja Nova 
em 2008, o culto na Igreja 
Matriz passou a ser “menos 
efetivo, mas não deixa de ter 
a sua utilidade”, nomeada-
mente, como espaço para o 
ve l ó r i o  d o s  f u n e ra i s  d a 
comunidade.
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O 
passivo da Câma-
ra de Paredes re-
duziu em cerca de 

sete milhões de euros num 
ano. A descida da dívida está 
inscrita nas contas relativas a 
2018 da gestão municipal do 
Executivo de Alexandre Al-
meida. O autarca cumpriu 
com aquilo que havia prometi-
do aquando da apresentação 
do célebre orçamento da “má 
herança”: estabilizar as contas 
do município nomeadamente 
com a negociação das dívidas 
e com o corte das gorduras da 
gestão autárquica.  

“Em virtude desta estraté-
gia e desta política a poupança 
verificou-se nos consumos de 
bens e serviços da autarquia, 
com uma poupança superior a 

PSD aprova contas da Câmara Socialista
FINANÇAS MUNICIPAIS. Passivo reduziu sete milhões de euros. Dívidas de curto prazo da Câmara baixaram 3,2 milhões de 
euros. Assembleia Municipal debate a gestão de Alexandre Almeida no sábado, dia 27 de abril. 

António Orlando  | texto

PUB

um milhão de euros face a 
2017”, congratulou-se, agora, 
Alexandre Almeida.

O relatório das contas da 
Câmara Municipal do exercí-
cio de 2018 é, no próximo sá-
bado, dia 27 de abril, apresen-
tado à Assembleia Municipal. 
No Executivo Municipal as 
contas foram aprovadas, in-
clusivé pela “desfalcada” ve-
reação do PSD. Rui Moutinho, 
Manuel Fernando Rocha e 
Hermínia Moreira não estive-
ram presentes na reunião ca-
bendo a Filipe Carneiro liderar 
a vereação laranja que votou 
favoravelmente o primeiro 
ano de gestão socialista.  

Alexandre Almeida garan-
te que “o passivo da câmara 
municipal foi reduzido em 
2018 de 103 milhões de euros 
para 96 milhões de euros, me-
nos sete milhões de euros”, 

afirmou, salientando que as 
dívidas de curto prazo sofre-
ram uma redução de 3,2 mi-
lhões de euros face a 2017.

Os empréstimos de médio e 
longo prazo, segundo o relató-
rio de contas da autarquia, so-
freram uma redução de mais de 
1,8 milhões de euros face a 
2017 e as dívidas a fornecedo-
res sofreram uma redução de 
dois milhões de euros face a 
2017. “A estabilização financei-
ra da câmara está patente no 

relatório das contas de 2018”, 
garantiu o autarca. O chefe do 
executivo recordou, também, 
que os rácios de liquidez do mu-
nicípio sofreram evoluções 
muito positivas, a liquidez ime-
diata passou de 15,13% para 
37,21% e a liquidez geral de 
31,18% para 54,65%.

Almeida esclareceu que a 
poupança se manifestou no 
custo das mercadorias consu-
midas com os serviços que o 
município presta aos muníci-

pes e nas obras executadas 
por administração direta sen-
do que a poupança registada 
foi de 667 mil euros.

Sobre este ponto, o Autar-
ca reforçou que esta poupan-
ça foi alcançada “mesmo com 
um aumento registado nos 
serviços prestados e traba-
lhos realizados”.

“Em 2018 pagamos menos 
311 mil euros de juros e encar-
gos financeiros que em 2017. 
Praticamente não foi utilizada a 
conta corrente caucionada de 
curto prazo contratualizada e 
disponível para o ano de 2018”, 
confirmou, sublinhando que 
tudo isto foi feito num contexto 
de forte dinamização cultural, 
educativa e desportiva. “A au-
tarquia nunca parou os seus in-
vestimentos não só em novos 
equipamentos como em obras”, 
acrescentou.

Filipe Carneiro
PSD

“Sendo um documento 
técnico com opções polí-
ticas que, se fosse no 
nosso caso, provavel-
mente seriam diferen-
tes, este executivo foi 
eleito para gerir. Por isso, 
votamos a favor.”

Alexandre 
Almeida
presidente Câmara (PS)

“Estes bons resultados 
só foram possíveis gra-
ças a uma gestão rigoro-
sa que envolveu todos os 
responsáveis e colabora-
dores da autarquia. To-
dos perceberam e inte-
riorizaram a necessida-
de de fazermos mais com 
menos.”
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José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt
Tlf.: 2555 782 178

VENDE-SE
BANCO SANTANDER TOTTA, SA, pessoa colectiva n.º 500844321, com sede na Rua Áurea, 88, 1100-063 Lis-
boa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 500844321 (anterior n.º 1587 
– 1ª Secção), com o capital social de €1 256 723 284,00, torna público, para os efeitos do disposto no artigo 
1380º do Código Civil, que projecta vender o seguinte:

PRÉDIO
Prédio Rustico composto por testada de mato, Campo da Agra, com área de 3056m2, sito em Lugar de Agra, 
freguesia de Besteiros, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o n.º 
307, freguesia de Besteiros, inscrito na matriz da freguesia de Paredes sob o artigo rústico nº 494, confrontando 
com:
Na Caderneta Predial Rustica:
Norte: Antero Augusto Alves Coelho; Sul: Abilio Augusto Vasconcelos Araujo; Nascente: Joaquim Nunes Sousa 
Pinto; e Poente: Caminho;
Na Conservatória do Registo Predial:
Norte: Antero Silva; Sul: Adília de Vasconcelos Araujo; Nascente: Joaquim Pinto; e Poente: Caminho;

Nas seguintes condições:
PREÇO: € 14.000,00 (catorze mil euros)

FORMA DE PAGAMENTO: € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), na data da outorga do contrato promessa, a 
título de sinal e princípio de pagamento; € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) correspondente à restante 
parte do preço, por cheque visado, no ato da escritura pública de compra e venda. 

DIA, HORA E LOCAL DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: dia 16/05/2019, pelas 11:00h no Cartório No-
tarial da Dra. Bárbara Coutinho, sito na Av. Amália Rodrigues 66-70, 4580-014 Paredes.

COMPRADORES: DOMINGOS ANTÓNIO MOREIRA DA CUNHA e ISABEL MARIA PACHECO DE ALMEIDA 
DA CUNHA, casados entre si no regime da comunhão de adquiridos.

OUTRAS CONDIÇÕES: 
I - Caso a escritura de compra e venda não venha a realizar-se na data fixada, por facto imputável ao Comprador, 
poderá ainda realizar-se a escritura nos trinta dias seguintes, desde que este proceda ao pagamento à Vendedo-
ra, a título de indemnização moratória, da quantia de 500,00€ (quinhentos euros) e proceda à marcação da es-
critura de compra e venda, dentro desse prazo, com prévia comunicação, por carta registada com aviso recepção 
à Vendedora com a antecedência de 8 (oito) dias para Rua Júlio Dinis, 796, 3º, 4050-322 Porto, ou em alternativa 
para os números de Fax: 225431471.
O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado POR CARTA REGISTADA ATÉ DIA 10 DE MAIO 
DE DOIS MIL E DEZANOVE, para a seguinte morada:

Banco Santander Totta, S.A.
Rua Júlio Dinis, 796 – 3º – 4050-322 Porto

Na comunicação deverá ser indicado o imóvel sobre o qual é exercido o direito de preferência, bem como ser 
feita prova desse direito.

Para quaisquer pedidos de esclarecimento adicionais poderão contactar: 
Joana Vaz: 227665587, joana.vaz@santander.pt
 Porto, 24 de Abril de 2019
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O 
descerrar da lá-
pide que evoca a 
m e m ó r i a  d e 

Santos Grácio está agenda-
da para as 11h35 desta quar-
ta-feira, 25 de abril, e será 
antecedida por uma cerimó-
nia protocolar. A Banda Fi-
larmónica de Cête atua no 
final do tributo a Santos 
Grácio.

A homenagem era recla-
mada há anos por determi-

Praça Santos Grácio, a homenagem ao homem  
que “falava alto e bom som” no tempo da ditadura

António Orlando  | texto

In Jornal O Progresso 
de Paredes de 22/Agosto/1997:

Faleceu ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS 
GRÁCIO: transmontano de nascimento, Paredense 
de meio século pelo coração; democrata sempre!

(…)
Santos Grácio radicou-se em Paredes há cerca de 

meio século. Transmontano pelo nascimento tor-
nou-se um PAREDENSE não só pelo coração, mas 
também pela dádiva que fez de si mesmo a Paredes.

Foi dirigente desportivo do União de Paredes. 
Foi um dos impulsionadores das Festas da, então, 
Vila e Concelho de Paredes e como profissional do 
foro – SOLICITADOR – não enriqueceu, antes e 
sempre teve uma vida modesta. 

Homem que «falava alto e bom som» no tempo da 
ditadura, era um orador de mérito. Recordo a passa-
gem do General Humberto Delgado nesta terra. 
Montes de pides, GNR não de cá, todos a impedir 
que as vozes de liberdade não se fizessem ouvir. 
Junto ao velho rinque do Parque, Santos Grácio su-
biu a um pinasco e dali em voz tonitruante exclama: 
- Meu General, estamos fartos de ditadura. O Povo 
precisa de pão e liberdade!

Quando se deu a cisão na C.E.D. Santos Grácio 
passou a militar na C.E.U.D. – embrião do que viria a 
ser mais tarde o Partido Socialista de que passou a 
ser sempre militante entusiasta.

Após a revolução dos cravos, quando o PREC 
quis tomar conta do Hospital da Irmandade da Mi-
sericórdia de Paredes a tal se opôs praticamente só 
conseguindo, através dos seus amigos e correligio-
nários Drs. Cal Brandão, Salgado Zenha e Mário 
Soares, que uma força militar vinda do quartel de 
Penafiel com um capitão à frente «recolhesse à 
caserna».

(…)
António Mendonça Moreira

HOMENAGEM. Paredes assinala, amanhã, a Revolução do 25 de Abril com uma homenagem póstuma a Santos Grácio. O nome 
deste ativista da liberdade passa a constar da toponímia da cidade de Paredes, no caso, no segundo patamar do Largo da Feira.

nados sectores da sociedade 
paredense mas só agora vai 
tomar forma. 

Recorde-se, por exem-
plo, na Assembleia de Fre-
guesia de Castelões de Ce-
p e d a  d e  2 5  d e  j u n h o  d e 
2010 foram apresentadas 
pelos grupos parlamenta-
res do PS e CDS duas pro-
postas de recomendação à 
Câmara de Paredes “para 
que fosse atribuído o nome 
de Santos Grácio a uma Rua 
ou Praça”. Na ocasião, foi 
sugerida a aprovação por 

unanimidade e aclamação. 
A proposta, porém, “foi es-
quecida” pelos sucessivos 
Executivos da Junta e da 
Câmara. Nove anos depois, 
a Autarquia, alertada pela 
atual Junta de Freguesia de 

Paredes, liderada por Artur 
Silva, decidiu acatar a deci-
são de homenagear a título 
póstumo Santos Grácio. 

António Augusto dos 
Santos Grácio “transmon-
tano de nascimento, Pare-
dense de meio século pelo 
coração; democrata sem-
pre”, assim escrevia Antó-
nio Mendonça Moreira no 
Progresso de Paredes de 22 
de agosto de 1997 num tex-
to de reação à morte do 
amigo que ocorrera a 7 de 
agosto de 1997.

“Meu General, estamos 
fartos de ditadura. O Po-
vo precisa de pão e liber-
dade!”, Santos Grácio di-
rigindo-se a Humberto 
Delgado.

À  direita, António Grácio 
a discursar

António Grácio 
(25 de Abril 
de 1919-07 de 
Agosto de 1997)
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Sobre Futebol

Quando já terminaram 
grande parte dos campeo-
natos dos escalões jovens da 
AF Porto e alguns deles a en-
trar nas fases finais; e quan-
do já terminaram os cam-
peonatos Nacionais de ini-
ciados e juvenis (apenas se 
disputa o título),  muitas 
equipas já preparam a próxi-
ma época.

É nesta altura, para ganhar 
em antecipação à concorrên-
cia, que muitos dos clubes, 
através dos diretores de for-
mação, ou através do coorde-
nador, ou até dos elementos 
do scouting ou dos treinado-
res, já trabalha nos bastidores 
para contratar os melhores 
jogadores dos vizinhos e se-
gurar os seus melhores.

Num contexto em que 
apenas jogadores com con-
trato profissional estão segu-
ros no final de cada época 
desportiva, vale tudo para 
convencê-los a integrar os 
seus clubes para a época se-
guinte. Desde promessas de 
equipas competitivas, a titu-
laridade garantida, passando 
por presenças em campeona-
tos nacionais e transportes 
diários de casa/escola para o 
treino, tudo serve para se ga-
nhar a corrida.

Na minha opinião, este 
trabalho faz todo o sentido. 
Na minha opinião, só não de-
via valer tudo e mais alguma 
coisa para se contratar quem 
se quer. As promessas não 
cumpridas deviam ter conse-
quências para quem as pro-
mete e falha.

Há clubes já com grandes 
estruturas e que trabalham 
muito bem na observação de 
jogadores de outras equipas 
ao longo da época. Há clubes 
que não têm grandes recur-
sos e a observação vai sendo 
feita por treinadores nos pró-
prios jogos, quando identifi-
cam adversários de valor. O 
que seria importante é que 
não fosse o final da época, a 
obtenção de resultados ou 
não, que tivesse influência na 
preparação da seguinte. Os 
clubes têm de estar organiza-
dos para este trabalho ser 
executado independente-
mente, até, dos próprios trei-
nadores, quanto mais, da épo-
ca ainda não ter terminado.

Tem-se visto cada vez 
mais que os clubes que prepa-
ra com antecedência as épo-
cas seguintes são os mais bem 
sucedidos. Não faz, por isso, 
sentido que um clube que es-
teja envolvido numa fase final 
(por exemplo, a lutar pela su-
bida da 2ª distrital à 1ª) que 
não tenha elementos da es-
trutura a preparar a próxima 
época, quer seja para segurar 
os seus melhores elementos, 
quer seja no recrutamento 
externo. E a continuidade ou 
não do próprio treinador não 
d e v i a  d e i x a r  t u d o  e m 
“banho-maria”.

Do lado dos atletas e seus 
encarregados de educação, o 
jogo pode muito bem ser ao 
contrário: não decidir nada 
cedo. Aguardar até ao limite. 
Quantas e quantas vezes jo-
gadores aceitaram projectos 
porque chegaram primeiro e 
depois aparecem outros me-
lhores. Por isso, aos jogadores 
ficam dois conselhos: o de não 
se precipitarem e percebe-
rem que os clubes não andam 
todos à mesma velocidade 
(antes de Junho será sempre 
cedo para decidirem onde vão 
jogar na época seguinte) e o 
de não decidirem apenas pelo 
nome do clube ou pelo cam-
peonato onde vão jogar – im-
portante é a competência de 
quem vos vai treinar, as condi-
ções que o clube oferece e o 
que o clube espera de cada 
um de vós.  O resto vem 
depois.

Nota: Nos próximos dias 
1, 3 e 4 de Maio o Aliados FC 
Lordelo organiza o 1º Con-
gresso de Treinadores de 
futebol. Um evento a não 
perder. Todas as informa-
ções em congresso.aliados@
gmail.com 

 
Juvenal Brandão

Treinador de Futebol  
UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em Gestão de Desporto

Mercado de transferências:  
próxima época a ser preparada

OPINIÃO FUTEBOL

JORNADA 30ªJOR. 
  14/04

Paredes 1-2 Cinfães

U. Madeira 2-2 Gondomar

SC Coimbrões 1-3 Águeda

Lus. Lourosa 2-1 Amarante FC

Leça 2-2 Marítimo B

P. Castelo 1-3 Sp. Espinho

Cesarense 0-4 Lusitano FCV

FC P. Rubras 1-1 AD Sanjoanense

Gafanha 2-1 Sp. Mêda

JORNADA 31ªJOR. 
  20/04

Amarante FC 1-0 Paredes

Cinfães 2-1 Penalva Castelo

Gondomar 6-1 Gafanha

Marítimo B 2-2 Cesarense

Lusitano FCV 3-2 SC Coimbrões

Águeda 0-0 FC P. Rubras

Sp. Mêda 0-2 Lus. Lourosa

Sp. Espinho 1-0 Leça
 01/05

AD Sanjoanense vs U. Madeira

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Lusitânia Lourosa 63 31

2 Gondomar 60 31

3 Sp. Espinho 60 31

4 Lusitano FCV 56 31

5 Águeda 53 31

6 AD Sanjoanense 52 30

7 Amarante FC 50 31

8 Marítimo B 43 31

9 Paredes 42 31

10 SC Coimbrões 40 31

11 Cinfães 40 31

12 U. Madeira 38 30

13 FC Pedras Rubras 38 31

14 Leça 37 31

15 Gafanha 34 31

16 Penalva Castelo 27 31

17 Cesarense 21 31

18 Sp. Mêda 2 31

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA 32ªJOR. 
  28/04

U. Madeira vs Águeda

AD Sanjoanense vs Gondomar

Penalva Castelo vs Paredes

Leça vs Cinfães

SC Coimbrões vs Amarante FC

Cesarense vs Sp. Espinho

Gafanha vs Lusitano FCV

Lus. Lourosa vs Marítimo B

FC Pedras Rubras vs Sp. Mêda

JORNADA 33ªJOR. 
  05/05

Marítimo B vs Gondomar

Amarante FC vs Gafanha

Cinfães vs Cesarense

Lusitano FCV vs FC P. Rubras

Sp. Espinho vs Lus. Lourosa

P. Castelo vs SC Coimbrões

Paredes vs Leça

Sp. Mêda vs U. Madeira

Águeda vs AD Sanjoanense

JORNADA 31ªJOR. 
  06/04

Tirsense 2-1 CD Sobrado
 07/04

Ermesinde 1936 1-0 Lousada

Rebordosa AC 1-0 Vila Meã

Al. Gandra 0-2 Aliados Lordelo

FC Vilarinho 2-1 Lixa

Freamunde 2-0 SC Nun´Álvares

S. Pedro da Cova 1-0 Barrosas

Vila Caiz 3-0 Baião

Sousense 1-1 Gondomar B

JORNADA 32ªJOR. 
  14/04

Lousada 0-2 Al. Gandra

Vila Meã 4-3 Ermesinde 1936

Rebordosa AC 3-2 Sousense

Al. Lordelo 2-3 FC Vilarinho

Lixa 3-3 Vila Caiz

SC Nun´Álvares 1-3 Tirsense

Barrosas 0-1 Freamunde

Baião 0-3 S. Pedro da Cova

CD Sobrado 1-1 Gondomar B

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Rebordosa AC 70 32

2 Tirsense 63 32

3 Freamunde 60 32

4 S. Pedro da Cova 59 32

5 Aliados Lordelo 58 32

6 Lixa 47 32

7 Sousense 46 32

8 Vila Meã 42 32

9 Lousada 41 32

10 Gondomar B 40 32

11 Aliança de Gandra 39 32

12 FC Vilarinho 38 32

13 Barrosas 36 32

14 CD Sobrado 35 32

15 Ermesinde 1936 34 32

16 Vila Caiz 32 32

17 SC Nun´Álvares 25 32

18 Baião 16 32

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

JORNADA 33ªJOR. 
  28/04

FC Vilarinho vs Lousada

Aliança de Gandra vs Vila Meã

Ermesinde 1936 vs Rebordosa AC

Vila Caiz vs Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova vs Lixa

Gondomar B vs SC Nun´Álvares

Tirsense vs Barrosas

Freamunde vs Baião

CD Sobrado vs Sousense

JORNADA 31ªJOR. 
  05/05

Vila Meã vs FC Vilarinho

Rebordosa AC vs Al. Gandra

Sousense vs Ermesinde 1936

Lousada vs Vila Caiz

Aliados Lordelo vs S. Pedro da Cova

Barrosas vs Gondomar B

Baião vs Tirsense

Lixa vs Freamunde

SC Nun´Álvares vs CD Sobrado

JORNADA 27ªJOR. 
  13/04

Penamaior 2-3 AJM Lamoso

AD Lustosa 0-0 Raimonda

UD Torrados 1-1 FC Parada

Lousada B 2-0 Lixa B

Baião B 0-2 SC Salvadorense
 14/04

AD Várzea FC 0-2 Citânia de Sanfins

Aliados Lordelo B 5-4 CCD Sobrosa

USC Baltar 1-4 FC Lagares

JORNADA 28ªJOR. 
  19/04

Raimonda 1-3 Penamaior

FC Parada 1-3 AD Lustosa

UD Torrados 4-0 Baião B

AJM Lamoso 1-2 Lousada B

Lixa B 2-1 Al. Lordelo B

FC Lagares 2-1 SC Salvadorense

CCD Sobrosa 1-2 AD Várzea FC
 20/04

Cit. Sanfins 3-0 USC Baltar

CLASSIFICAÇÃO
  P J
1 FC Lagares 66 28
2 Citânia de Sanfins 56 28
3 Lousada B 56 28
4 SC Salvadorense 55 28
5 UD Torrados 51 28
6 AD Várzea FC 40 28
7 FC Parada 37 28
8 Raimonda 37 28
9 Aliados Lordelo B 35 28
10 Penamaior 30 28
11 CCD Sobrosa 30 28
12 Lixa B 29 28
13 USC Baltar 29 28
14 AJM Lamoso 27 28
15 AD Lustosa 24 28
16 Baião B 18 28

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 29ªJOR. 
  28/04

Lousada B vs Raimonda

Penamaior vs FC Parada

AD Lustosa vs UD Torrados

Al. Lordelo B vs AJM Lamoso

AD Várzea FC vs Lixa B

SC Salvadorense vs Cit. Sanfins

USC Baltar vs CCD Sobrosa

FC Lagares vs Baião B

JORNADA 26ªJOR. 
  05/05

FC Parada vs Lousada B

UD Torrados vs Penamaior

Baião B vs AD Lustosa

Raimonda vs Al. Lordelo B

AJM Lamoso vs AD Várzea FC

CCD Sobrosa vs SC Salvadorense

Lixa B vs USC Baltar

Cit. Sanfins vs FC Lagares

JORNADA 30ªJOR. 
  00/00

ADC Frazão ANU Sp. S. Vitor

Esc. Fut. 115 ANU Perafita
 13/04

M. G. Costa 0-1 AC Gervide

GDC Ferreira 7-1 Campo Lírio

Leões Seroa 0-0 1º Maio Figueiró

FC P. Rubras B 4-1 ADR S. P. Fins
14/04

ISC Sobreirense 6-1 Codessos

Vandoma 2-0 Sp. Cruz

JORNADA 31ªJOR. 
  00/00

Sp. S. Vitor ANU Leões Seroa

Perafita ANU ISC Sobreirense

 19/04

AC Gervide 2-0 Esc. Fut. 115

Campo Lírio 1-1 M. G. Costa

1º Maio Figueiró 0-4 GDC Ferreira

ADR S. P. Fins 1-1 ADC Frazão

20/04

Codessos 2-1 Monte Córdova

23/04

Sp. Cruz 20:30 FC P. Rubras B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 58 27

2 ISC Sobreirense 56 26

3 FC Pedras Rubras B 55 26

4 Vandoma 51 26

5 Monte Córdova 51 27

6 ADR S. Pedro de Fins 44 26

7 AC Gervide 41 26

8 Sp. Cruz 40 25

9 Leões Seroa 33 26

10 M. G. Costa 33 27

11 ADC Frazão 27 26

12 Codessos 25 28

13 Campo Lírio 20 26

14 Escola Futebol 115 16 27

15 Perafita B 15 15

16 1º Maio Figueiró 10 26

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

JORNADA 32ªJOR. 
  00/00

GDC Ferreira ANU Sp. S. Vitor

Monte Córdova ANU Perafita

 28/04

ISC Sobreirense vs AC Gervide

Esc. Fut. 115 vs Campo Lírio

M. G. Costa vs 1º M. Figueiró

ADC Frazão vs Sp. Cruz

Leões Seroa vs ADR S. P. Fins

FC P. Rubras B vs Vandoma

JORNADA 33ªJOR. 
  00/00

Sp. S. Vitor ANU M. G. Costa

Perafita ANU Codessos

 01/05

AC Gervide vs M. Córdova

C. Lírio vs ISC Sobreirense

ADR S. P. Fins vs GDC Ferreira

Vandoma vs ADC Frazão

Sp. Cruz vs Leões Seroa

1º M. Figueiró vs Esc. Fut. 115

  19/04/19

Lixa 1-1 (3-1) g.p. SC Salgueiros

A. Gandra 1-1 (4-1) g.p. Tirsense

Avintes 0-0 (4-5) g.p. A. Lordelo

 20/04/19

FC Vilarinho 2-0 Águias de Eiriz

TAÇA AFP 
QUARTOS-DE-FINAL
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A
s instalações do 
Núcleo dos árbi-
tros do Vale do 

Sousa, no Bairro do Sonho, na 
cidade de Paredes, foram 
transformadas num espaço 
“com mais dignidade” permi-
tindo melhores condições às 
ações de formação, mas tam-
bém ao convívio dos homens 
do apito.

A sede foi totalmente re-
novada, designadamente, 
através do reforço do equipa-
mento do auditório da forma-
ção com um écran LCD de 
grandes dimensões financia-
do pela autarquia e um novo 
bar. O piso da casa dos árbi-
tros foi todo substituído e pin-
tadas as paredes e portas. 

“Foi um trabalho árduo, 
todos trabalharam, em espe-
cial o Emanuel Moreira que foi 
incansável no acompanha-
mento das obras. Este espaço 
ganhou uma nova dimensão, 
com condições únicas para a 
aprendizagem da arbitra-
gem”, disse Manuel Soares, 
Presidente do Núcleo, rele-
vando o apoio da Câmara de 
Paredes e da Associação de 
Futebol do Porto (AFP).

“A Associação de Futebol 
do Porto tem sido um parceiro 
fundamental. Existem 1100 
jogos por semana e para esses 
jogos se realizarem são preci-
sos árbitros”, fez notar Ema-
nuel Moreira, sustentando 
que a aposta do núcleo, com-
posto por 160 sócios com as 
quotas em dia, “é a formação 

para dessa forma valorizar o 
papel do árbitro enquanto 
elemento integrante do des-
porto,  em particular do 
futebol”.

O histórico líder da AFP, 
Lourenço Pinto, que presidiu 
à cerimónia, realçou o traba-
lho efetuado pela autarquia 
no domínio da formação dos 
jovens e na criação de condi-

ç õ e s  p a r a  a  p r á t i c a  d o 
desporto.

“Sem o apoio das câmaras, 
cerca de 50% do desporto em 
Portugal não existia. A juven-
tude deve muito à autarquia e 
tudo o que as câmaras fazem 
em prol do desporto é investi-
mento público que contribui 
para a valorização dos seus 
ativos e a constituição de ver-

dadeiros cidadãos”, revelou, 
ressalvando a articulação que 
tem existido entre o municí-
pio e o Núcleo de Árbitros do 
Vale do Sousa como “uma 
m a i s - v a l i a ”  p a r a  a 
arbitragem.

Na sua intervenção, o pre-
sidente da AFP defendeu que 
os núcleos funcionam como 
centros de difusão de saber e 
de ideias, prometendo trazer 
para Paredes os cursos de for-
mação de inglês e de informá-
tica, que estão a decorrer no 
Porto, e que, segundo Louren-
ço Pinto, são ferramentas fun-
damentais para os árbitros 
evoluírem na sua atividade.

O presidente da Câmara 

de Paredes, Alexandre Almei-
da, reiterou a intenção de con-
tinuar, no âmbito da política 
de promoção do desporto, a 
estreitar laços com o Núcleo 
de Árbitros do Vale do Sousa. 
“Ao criarmos melhores condi-
ções estamos a potenciar as 
modalidades e respetivos in-
tervenientes”, disse.

Alexandre Almeida fez no-
tar que o concelho tem tido 
bons resultados no desporto, 
em diferentes modalidades, 
sendo “objetivo do Executivo 
continuar a investir nas in-
fraestruturas” desportivas, 
como já aconteceu em Lorde-
lo, Rebordosa, Sobreira, Para-
da de Todeia e Recarei.

Lourenço Pinto apadrinhou 
inauguração da renovada sede do 
Núcleo de Árbitros do Vale do Sousa 
FUTEBOL. Aposta na formação e na valorização do papel do árbitro no contexto do futebol. Núcleo 
conta atualmente com 160 sócios com as quotas em dia.

António Orlando  | texto

Treinadores de futebol reúnem-se em Lordelo
O Aliados FC Lordelo vai 

realizar um Congresso de 
Treinadores. A iniciativa, 
anunciada como o primeiro 
Congresso, decorrerá nos 
dias 1,3 e 4 de maio no Audi-

tório da Fundação A Lord e 
“contará com a presença de 
inúmeros treinadores das Li-
gas Profissionais como 
oradores”. 

“Haverá painéis com vá-

rios treinadores e momentos 
de apresentações indivi-
duais”, explica Juvenal Bran-
dão um dos mentores do 
Congresso.

A organização conta já 

com as presenças confirma-
das de José Mota; Fernando 
Valente; Vítor Oliveira; Filipe 
Ribeiro; Álvaro Pacheco; Gil 
Andrade; Armando Evangelis-
ta; Rui Quinta; Carlos Carnei-

ro; Zé Nando; Paulo Meneses 
e António Gaspar Dias, etc.

O congresso, aprovado 
pelo IPDJ, valerá 3.8 créditos 
p a r a  a  f o r m a ç ã o  d o s 
treinadores.

KARTING

Tiago Teixeira  
assume a liderança da 
geral em prova 
polémica

O Campeonato de Portugal 
de Karting teve a sua segunda 
jornada no fim-de-semana de 
13 e 14 de abril no Kartódro-
mo de Fátima. A prova a car-
go do Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria (ND-
ML), ficou marcada por uma 
forte polémica ainda no dia 
de sábado.
Com o tempo bastante instá-
vel e o aparecimento da chu-
va no primeiro dia de compe-
tição, foram vários os pilotos 
que se atrasaram para os 
treinos cronometrados, devi-
do à alteração de pneus. O in-
cumprimento dos horários e 
a enorme falta de bases regu-
lamentares por parte da 
FPAK, levou a que vários pilo-
tos em forma de protesto 
acabassem por não alinhar.
Tiago Teixeira, agora aos co-
mandos de um CRG da Moto-
cane, foi um dos principais pi-
lotos prejudicados, pois após 
o incidente negligenciado, 
acabaria ele por ser vítima do 
excesso de incoerência, já na 
primeira manga de qualifica-
ção: “É no mínimo ridícula a 
forma como organização e 
federação conseguem lidar 
com falhas regulamentares. 
Em onze anos de competi-
ções (maioritariamente 
além-fronteiras), nunca vi 
nada semelhante. Não existiu 
qualquer tipo de critério na 
entrada tardia na pré-grelha, 
não ouviram as indicações 
dadas pelos pilotos e clara-
mente mancharam esta jor-
nada. Depois mostraram ex-
cesso de zelo e por menos de 
um minuto deixaram-me fora 
da qualificação”.
Sem tempo na primeira man-
ga de qualificação, Tiago Tei-
xeira foi obrigado a arrancar 
na qualificação 2 na cauda do 
pelotão X30 Super Shifter. 
Revoltado, mas com enorme 
vontade de mostrar o seu 
enorme valor, o piloto pare-
dense cumpriu a segunda 
qualificação de trás para a 
frente, garantindo a 2ª posi-
ção da categoria – 3º geral (13 
participantes).
Já na final, arrancando mal da 
sétima posição, acabou por 
descer ao décimo-primeiro 
lugar. Novamente à procura 
do “prejuízo”, Tiago Teixeira 
viria a garantir o 4º lugar da 
Geral – 3º na categoria X30 
Super Shifter Sénior.
 “Nesta prova assumo a lide-
rança da geral e distancio-me 
ainda mais na classe. No en-
tanto e após este fim-de-se-
mana, só continuo neste cam-
peonato por respeito a toda a 
equipa e patrocinadores. Não 
podem brincar com os pilo-
tos, nem com todo o nosso 
trabalho. Ficou uma vez mais 
espelhada a forma como a fe-
deração negligencia a nossa 
modalidade”, disse Tiago no 
final da prova de Fátima.



12 Quarta-feira 24 de Abril de 2019  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

O 
processo de re-
versão de fregue-
sias prometido 

pelo Governo leva já um ano 
de atraso. O Secretário de Es-
tado das Autarquias Locais, 
em entrevista ao Progresso de 
Paredes, admite que o tempo 
começa a faltar à legislatura 
da “geringonça” para que a As-
sembleia da República aprove 
a nova Lei. Carlos Miguel, jus-
tifica o atraso com a escolha 
dos critérios e deixa claro, que 
uma freguesia que na reforma 
Relvas foi agregada, pode não 
reunir condições para ser 
desagregada. 

 
Progresso de Paredes (PP) 

- Para quando a reversão do 
processo de fusão de fregue-
s i a s  p r o m e t i d o  p e l o 
Governo?

Carlos Miguel (CM) - A re-
versão é uma palavra terrível e 
muito dura e quem a ouve 
pensa que aquilo que se pre-
tende é voltar àquilo que havia 
antigamente e não é isso que 
se pretende. Se há más expe-
riências, que não as nego, tam-
b é m  h á  m u i t o  b o a s 
experiências. 

PP – Mas o compromisso 
do Governo não é reverter a 
reforma Relvas?

CM – O compromisso do 
Governo era por um lado ava-
liar e avaliou e por outro era 
corrigir os erros manifestos e 
ainda não corrigiu. Falta-nos 
essa segunda parte. Aquilo 
que pretendemos apresentar 
à Assembleia da República 
(AR) é uma proposta de lei que 
fixe critérios para a criação de 
novas freguesias. E as novas 
freguesias tanto podem ser as 
velhas freguesias (aquelas 
que foram agregadas) como 
qualquer outro espaço ou po-
pulação do território que se 
queira constituir freguesia e 
que tenha condições para 
isso.

Já apresentamos uma pro-
posta de lei à ANAFRE [asso-

“Haverá muitos territórios que já foram  freguesias e que dificilmente poderão 
voltar a ser face à nova proposta de Lei”

ENTREVISTA - CARLOS MIGUEL. Secretário de Estado das Autarquias Locais 

António Orlando  | texto

ciação Nacional de Fregue-
sias] e estamos à espera que 
nos reporte qual é a sua posi-
ção e naturalmente fazer este 
ou aquele acerto. Estamos 
abertos para isso. Recente-
mente também pedimos o 
mesmo à ANMP [Associação 
Nacional Municípios Portu-
gueses]. Este é um processo 
cuja competência é da AR mas 
também é um processo cujo 
Governo assumiu o compro-
misso de apresentar uma pro-
posta de critérios. São sempre 
muito discutíveis como é ob-
vio, mas também entendemos 
que o papel que as Juntas de 
Freguesia têm hoje, como o 
papel que terão amanhã, face 
à descentralização de compe-
tências, cujo Decreto Lei já foi 
promulgado pelo Senhor Pre-
sidente da República e está a 
aguardar a publicação, as Jun-
tas de Freguesia têm de asse-
gurar que têm condições para 
exe r c e r  e s s a s  m e s m a s 
competências. 

PP – Está a dizer que po-
pulações que outrora eram 
freguesias “unas” podem não 
ter condições para voltar a ter 
esse papel?

CM – Apesar do esboço de 
Lei estar ainda em análise pe-
las Associações, sujeita a con-
certação e depois disso o Go-
verno em Conselho de Minis-
tros a abençoará na totalidade 
ou não, digo de forma clara 
que haverá muitos territórios 
que já foram freguesias e que 
dificilmente poderão voltar a 
ser face à nova proposta de 
Lei. 

PP – O que é que está a 
atrasar o processo?

CM – É a questão de ter-
mos uma medida justa do 
crivo. Para termos novas fre-
guesias, sendo importante e 
determinante a vontade das 
pessoas, essa vontade não 
chega. Tem que haver uma 
conjugação com a existência 

de serviços. Se a Junta não 
tiver uma sede, se não tiver 
capacidade para ter pelo me-
nos dois funcionários que 
abram a porta e atendam os 
fregueses e façam algum ser-
viço na rua. Se o território 
não tiver uma associação 
desportiva e/ou cultural, 
uma IPSS que possa dar 
apoio aos idosos, se não tiver 
um cemitério, se aquele ter-
ritório não tiver um equipa-
mento desportivo é questio-
nável se deve ser Freguesia 
porque não tem possibilida-
de de prestar serviços. E é 
esta medida que é difícil de 
determinar. A nossa propos-
ta vai nesse sentido e de ter 
mínimos de população que 
serão mais exigentes quanto 
mais próximo estiver o terri-
tório da sede do concelho e 
menos exigentes quanto 
mais afastado estiver. Que-
remos criar um crivo que sir-
v a  a  t o d o s  a q u e l e s 
territórios. 

PP - A Lei avança ainda 
nesta legislatura?

CM – O tempo começa a 
escassear. O Governo tem o 
compromisso de entregar o 
diploma na Assembleia da 
República e irá fazê-lo. O se-
nhor Ministro Eduardo Ca-
brita disse no Parlamento 
que até ao verão será entre-
gue. Se o Parlamento o discu-
tirá até outubro não me cabe 
a mim responder a essa 
questão porque a competên-
cia é da AR.  Mas o mais im-
portante é que antes da ma-
téria chegar ao Parlamento 
haja uma grande discussão 
pública sobre o assunto. Te-
mos de saber o que é que 
queremos das Juntas de 
Freguesia. 

PP - E o que é que o Secre-
tário da Administração quer 
das Freguesias?

CM – Pela minha expe-
riência autárquica, fui presi-
dente de uma Câmara, uma 
Junta de Freguesia é sempre 
importante. Mas nunca terá 
uma importância tão grande 
se se limitar a passar atesta-
dos ao fim de semana. Infeliz-
mente há muitas Juntas que 
não têm uma porta aberta 
durante a semana, com um 
balcão onde as pessoas se 
possam dirigir. O mundo mu-
dou e temos que seguir esse 
caminho. Como? O Governo 
dando mais competências às 
Juntas de Freguesia, com cer-
teza que sim, mas com as Câ-
maras Municipais a darem 

Carlos Miguel, Secretário de Estado  
das Autarquias Locais



13Quarta-feira 24 de Abril de 2019  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

PUB

“Haverá muitos territórios que já foram  freguesias e que dificilmente poderão 
voltar a ser face à nova proposta de Lei” muito mais condições às Jun-

tas de Freguesia. A ação da 
Câmara incide no território 
da Junta e na população da 
Junta. Por isso tem de haver 
aqui uma parceria. O presi-
dente de Câmara e o presi-
dente da Junta estão conde-
nados a dar-se bem e a traba-
lhar em conjunto a bem da 
população e do território. 

 
REGIONALIZAÇÃO
PP - A reforma de Descen-

tralização Administrativa que 
o Governo tem em curso não 
mata de vez o processo de 
Regionalização?

CM – Não. São coisas dis-
tintas apesar de existirem 
pessoas que teimam em con-
fundir os dois processos. Co-
mo se quiséssemos regiões 
para tratar das escolas, cen-
tros de saúde, ou passar licen-
ças disto e daquilo…. São coi-
sas distintas! Eu sou defensor 
da regionalização, acho que o 
país tinha a ganhar com as re-
giões. Há 20 anos atrás deixá-
mo-nos enredar num mapa 
geográfico que não era do 
contento de todos e pouco ou 
nada discutimos da vantagem 
da região para o desenvolvi-
mento dos territórios. Basta 
olhar para Espanha e ver a di-
ferença que existe nos territó-

rios através das regiões. Agora 
o que eu digo: há um tempo 
para tudo; neste momento o 
Governo tinha como priorida-
de a descentralização. É um 
processo que nunca vai estar 
acabado, porque há sempre 
coisas novas para descentrali-
zar. O processo já está enrai-
zado na cabeça dos autarcas e 
na população. Certamente 
que iremos encontrar o tempo 
para discutir a regionalização. 

P P  -  N a  p r ó x i m a 
legislatura?

CM – Certamente que sim 
e há sinais claros disso. Quan-
do o PS e o PSD assinaram um 

acordo para a descentraliza-
ção no qual previram a criação 
de uma comissão nacional de 
sábios no seio da AR para ver a 
melhor forma da repartição 
das tarefas do Estado, não fa-

lando de regionalização, é 
uma forma de falarmos se es-
ses especialistas podem infor-
mar o Governo e a população 
das eventuais vantagens que 
há e das desvantagens. 

PP – Para quê regionalizar 
o país?

CM – Precisamos das re-
giões para o desenvolvimento 
do território e para a progra-
mação desse território a médio 
e a longo prazo. Precisamos de 
regiões para negociar direta-
mente os Fundos Comunitá-
rios em que, para além da com-
ponente nacional que é de 
Melgaço a Vila Real de Santo 
António, cada região saiba 
quais são os seus jokers, onde é 
que se vai desenvolver, aonde é 
que deve apostar. Que cada re-
gião tenha verbas especificas 
para apostar e não termos, co-
mo tivemos neste Quadro Co-
munitário, um Governo da al-
tura [PSD-CDS] que negociou 
prioridades a nível nacional e 
não prioridades a nível regio-
nal. Já nos esquecemos que a 
construção de escolas passou a 
ser uma prioridade negativa? O 
país  tem territórios como Pa-
redes (no Norte e no Centro) 
com centenas de escolas para 
fazer. E pior que isso: é termos 
escolas numa freguesia da últi-
ma geração e ao lado noutra 
freguesia escolas do Estado 
Novo. Esta diferenciação é ter-
rível para os territórios.

PP – Sendo um defensor 
da regionalização que ideia 

de mapa defende?
CM – Eu julgo que as re-

giões estão feitas. Se nos en-
redarmos de novo nesta 
questão – a inventar regiões 
–, vamos ter este processo 
abortado e se tal acontecer, 
uma segunda vez, de certeza 
que não vai haver uma tercei-
ra. Há cinco CCDR [Comis-
sões de Coordenação de De-
senvolvimento Regional] e o 
processo de regionalização 
está aí. Eu não sei o número 
certo de funcionários que a 
CCDR Norte tem, mas se fa-
lar em 200 não estou muito 
longe da realidade. Ou seja, 
nem será preciso grande in-
vestimento técnico. É preciso 
dar-lhes autonomia e poder 
político, porque as estruturas 
estão lá. Não é preciso inven-
tar a roda porque ela já está 
feita. Temos cinco regiões e 
nelas integram-se duas Áreas 
Metropolitanas acho que a 
discussão vai  ser muito 
reduzida. 

P P  -  C o m  o u  s e m 
Referendo?

CM – O Referendo é uma 
obrigação Constitucional. De-
vemos é conseguir um con-
senso muito amplo para po-
d e r m o s  d e f e n d e r  a 
regionalização. 
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N
epotismo (do latim nepos, ne-

to ou descendente) é uma 

forma de corrupção na qual 

um alto funcionário público utiliza de 

sua posição para entregar cargos públi-

cos a pessoas ligadas a ele por laços fa-

miliares, de forma que outras, as quais 

possuem uma qualificação melhor, fi-

quem lesadas.

Sim, é efetivamente uma forma de 

corrupção.

A palavra “nepotismo” surgiu para ex-

pressar as relações de concessão de 

privilégios entre o Papa e seus familia-

res. No período do Renascimento, os 

papas e outras autoridades da Igreja 

Católica, por não terem filhos, prote-

giam seus sobrinhos, nomeando-os a 

cargos importantes dentro da Igreja.

Recentemente em diversos artigos de 

circulação nacional, críticas foram fei-

tas pela forma como o Governo e o PS, 

estão a fazer nomeações dentro do 

Estado. 

Ora, Nepotismo significa um membro 

do poder usar seu cargo para empregar 

parentes. Já Pero Vaz de Caminha na 

carta em que relatava a descoberta do 

Brasil ao rei de Portugal fez um "pedi-

dozinho" de emprego para seu genro. 

Pode parecer piada, mas não é.

No clientelismo existe um laço de sub-

missão pessoal, independente desta 

relação de parentesco e, claro, sem re-

lação a aptidão. É uma relação política 

em que o político dá proteção a outro 

em troca de apoio. Como existem car-

gos de confiança e estes devem ser es-

colhidos, quem deveria ser empregado 

pelos eleitos durante o seu exercício do 

poder? Como não vivemos num país 

utópico em que todos os funcionários 

públicos, inclusive os cargos de coman-

do ou de confiança, são preenchidos, 

exclusivamente, através de concursos, 

temos que admitir que nos Poderes Le-

gislativo e Executivo o eleitor elege o 

Nepotismo

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Neles não votei

C
avaco e Marcelo, 

Marcelo e Cavaco. 

Diferentes, dizem 

alguns. Felizmente, nunca 

votei nestes dois presiden-

tes! Dei comigo a pensar 

nisto perante as suas públi-

cas opiniões e atitudes. Um, 

diz agora que no ano 2050 

os portugueses só poderão 

usufruir de reforma aos 80 

anos … uma proclamação 

delirante! O outro, tira sel-

fies com anónimos no veló-

rio da cantora Dina … uma 

vergonha ética! 

Já anteriormente o primei-

ro dizia que os portugueses 

podiam confiar no Banco 

Espirito Santo dado que as 

folgas de capital eram mais 

do que suficientes para co-

brir a exposição que o Banco 

tinha à parte não financeira 

mesmo na situação mais ad-

versa. Isto 15 dias antes do 

colapso do BES e falando na 

qualidade de Presidente da 

República, de economista … 

uma trágica mentira para 

muitos. O outro ameaça ve-

tar a lei de Bases do SNS por 

não ver defendidas as Par-

cerias público-Privadas tão 

do gosto dos seus amigos 

bem como a manutenção 

das taxas moderadoras … 

uma postura clientelar 

antidemocrática. 

Dizei lá, isto não é de cho-

rar? Imagino que haja quem 

no íntimo da sua consciên-

cia os colocou no pedestal 

da competência, da serieda-

de e da consideração, ou 

lhes admirou a capacidade 

intelectual e até a bonomia. 

Afinal eram Professores, 

deste país de Professores 

que teve como patrono de 

uma certa forma de fazer 

politica, um professor coim-

brão, nascido em Santa 

Comba Dão! Neles acredi-

taram, neles projectaram as 

suas esperanças, neles vi-

ram a solução. Os tempos 

certamente arrefeceram os 

entusiasmos laudatórios e 

mostraram as reais capaci-

dades. Porém, perante isto o 

que pensar? 

Felizmente, nunca votei 

nestas duas personagens! 

Se o tivesse feito, estaria 

agora a pensar: Como foi 

que não diagnostiquei o ti-

que autoritário, messiânico 

no mau sentido de uma per-

sonagem politicamente me-

díocre? Como não notei o 

carácter narcísico, superfi-

cial e panfletário do ex-co-

mentador televisivo? 

Felizmente, nunca votei 

nestes e em outras persona-

gens que alcançaram o po-

der por representação do 

voto popular. 

Sócrates e a sua megaloma-

nia patológica e arrogância, 

associada á tendência à de-

linquência fiscal. Constân-

cio e a sua memória displi-

cente, cegueira e cumplici-

dade a burlas do sistema 

financeiro. Portas e as opor-

tunidades de negócio. Ana 

Paula Vitorino, a arrogante 

ministra do Mar que em se-

de de audição parlamentar 

diz que gostaria de respon-

der a uma intervenção de 

um deputado mas que não 

lhe apetece! O ex-ministro 

Pinho que favoreceu a EDP 

e dela recebeu belas “pren-

das”. E Vara, Loureiro, e tan-

tos, tantos.

A história da política está 

cheia de oportunistas, de 

escroques e falsários. A ocu-

par ou em tentativa de ocu-

par lugares de responsabili-

dade. Permanentemente 

em fuga da justiça. Sempre 

escudados em famílias poli-

ticas, em sociedades secre-

tas, no poder económico, na 

comunicação social. Sem-

pre disponíveis em fazer fa-

vores com contrapartidas. 

Desse núcleo emana toda a 

corrupção. Mas felizmente, 

nunca votei neles. Sorte a 

minha?

N
o próximo dia 25 de Abril 

celebram-se 45 anos da re-

volução que instalou a De-

mocracia em Portugal e o Dia da 

Liberdade. 

Embora o significado de Liberdade 

seja o mesmo de há 45 anos os tem-

pos são outros, o mundo mudou, o 

país mudou e a expressão de Liber-

dade tem, hoje em dia, outras fei-

ções. De novo, será celebrado o dia 

da Liberdade pela Assembleia Muni-

cipal e pelo Parlamento que num 

tom solene e com os habituais remo-

ques do Partido Comunista Portu-

guês (que se sentiu ultrapassado 

pelo 25 de novembro de 1975, em 

que Ramalho Eanes substituiu a re-

volução pelo Processo Constitucio-

nal em Curso), onde será evocado 

que: Liberdade só pode haver uma - 

A de todos!

Entretanto, da falta de liberdade de 

expressão e dos tempos de censura na 

escrita do antes do 25 de Abril passa-

mos á realidade dos dias de hoje onde 

é reconhecido publicamente que as 

notícias falsas escritas em toda a parte 

podem influenciar até para a eleição 

dos representantes do povo (casos do 

EUA e do Brasil). Discute-se por estes 

dias a facilidade de compra de audiên-

cias, de compras de seguidores nas 

redes sociais e de fabricação da “fake 

news”, como os fenómenos mais peri-

gosos de influência no sentido de ludi-

briar as pessoas para fazer opções que 

são até contrárias á sua necessidade. 

A facilidade de publicar informação e 

o facto de não ter qualquer tipo de es-

crutínio (por exemplo obrigar á evi-

dencia do que se apresenta) permite a 

insinuação, a injuria e a blasfémia em 

todo o sentido. Uma nova forma de li-

berdade que abusa do mundo virtual e 

torna-se obscena no avanço que faz á 

liberdade do outro.

Na passada 2ªfeira assistimos à inter-

rupção de um comício do Primeiro 

Ministro António Costa por um grupo 

de jovens que se manifestaram pacifi-

camente (com lançamento de aviões 

de papel) contra a expansão do Aero-

porto do Montijo para uma área eco-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

45 anos depois, Nova Liberda  de?

mariocamilomota@gmail.com

Estatuto Editorial

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

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a digni-
dade das pessoas e das instituições e a sua privacidade.
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Nepotismo político e este os auxiliares da sua con-

fiança, sejam eles parentes ou amigos.

Pois bem, as nomeações e indicações, 

realizadas no Governo, ao pé da letra, 

significam nepotismo, mas se tratava 

de um funcionário, reconhecidamente, 

competente e apto a exercer o posto? É 

esta a diferença que quero enfatizar, 

não simples laços de amizade ou paren-

tesco. Desconsiderar isto é querer ba-

nalizar e politizar uma discussão que 

deveria ser de âmbito administrativo.

Acredito que seja necessário e até in-

dispensável toda esta enfatização so-

bre os Poderes para que abusos sejam 

evitados. Isto é, a plenitude do exercí-

cio da cidadania, impedir compadrios 

absurdos do Estado por funcionários 

fantasmas, incompetentes ou inconfiá-

veis, sejam eles parentes, amigos ou do 

mesmo partido. Mas não sejamos hipó-

critas. Quem, você leitor, se fosse elei-

to, colocaria em um cargo "de confian-

ça"? Um competente desconhecido ou 

um competente amigo? Com honesti-

dade, duvido que optaria por um desco-

nhecido que não seja de sua confiança. 

Ninguém faz planos sozinho para admi-

nistrar ou legislar. Pode-se ter um líder, 

mas o trabalho político dentro do nosso 

processo eleitoral é feito por grupos, 

tendo ideologia ou não. Afinal o que são 

os partidos políticos se não centros de 

nepotismo. Mas, como disse antes, o 

assunto é polêmico. Já se tornou um 

paradigma e, embora modestamente 

fique a minha opinião, querer quebrar 

paradigmas é muita pretensão.

Sem dúvida o absurdo que temos que 

combater energicamente é que aquilo 

que nos pode parecer novo é afinal prá-

tica antiga. 

E essa prática sim é imoral e menospre-

zo à sociedade. 

E a Assembleia da República tem dado 

uma triste imagem no debate deste 

cancro nacional.

E não satisfeita com o nepotismo evi-

denciado nos últimos tempos, conse-

gue “legalizar” as viagens pagas por 

privados a políticos.

Permitam que cite Eça de Queiroz em 

uma “Campanha Alegre”: “A Câmara 

(tomemos a atual por exemplo) não tem 

princípios, nem ideias, nem consciên-

cia, nem independência, nem patriotis-

mo, nem ciência, nem eloquência, nem 

seriedade”….”A Câmara não tem justi-

ça. Se alguma coisa decide, na sua pe-

quenina área de alterações pequeni-

nas, não é no terreno da justiça pública, 

é no interesse politico.”. 

45 anos depois, Nova Liberda  de?
logicamente protegida no estuário do 

Rio Tejo. Muito longe das investidas 

com armas, ou com agressividade de 

outros tempos, também no aspeto 

revolucionário os tempos são diferen-

tes, apesar da efervescência dos jo-

vens e da vontade de atuar e mudar o 

mundo se manter viva como dantes, a 

intervenção na sociedade tem, hoje 

em dia, contornos de manifestação e 

interesses de atuação que há 45 anos 

configuravam pancadaria e prisões.

Aqui, a Liberdade leva a que se mante-

nha muito atual o binómio da imposi-

ção do Estado versus luta pela partici-

pação informada uma vez que a deci-

são de construir um novo aeroporto 

na capital tem implicação na vida eco-

nómica de cada cidadão português 

sendo que o investimento é de tal or-

dem que não faz sentido nenhum que 

se queimem etapas de decisão com a 

arrogância de dar como adquirido 

uma escolha de local sem que todos os 

estudos técnicos sejam independen-

tes (sem influencia do Estado) permi-

tam a escolha com menor impactos 

negativos possível. Nesta manifesta-

ção foi reivindicada Verdade aos 

políticos.

Outro exemplo flagrante de diferen-

tes limites na intervenção publica e 

da liberdade foi dado pela greve dos 

camionistas condutores de produ-

tos químicos que na passada semana 

paralisaram diversos serviços do 

país quer pela sua defesa de melho-

res condições de trabalho (e justo 

salário), de saúde e formação especi-

fica, quer pela premunição da fragili-

dade do Estado na operação de ma-

térias essenciais como a Energia. Em 

dois dias foi decretada “Crise Ener-

gética”. Num tempo em que a autori-

dade se impõe com apertos financei-

ros e a propaganda é feita com pro-

messas “desaperto do cinto” que não 

se concretizam, perante uma autori-

dade surda ás reivindicações dos 

trabalhadores, o povo é quem mais 

ordena! Uma greve “cirúrgica” for-

çou o entendimento no sentido dos 

direitos dos trabalhadores. É tempo 

de greves cirúrgicas!

Assim com esta temática da Liberda-

de e dos Direitos dos trabalhadores 

devo recordar Joaquim Alves Correia, 

o único Paredense condecorado com 

a Ordem da Liberdade, que mantem 

nas suas palavras a espinha dorsal de 

todas as revoluções: A liberdade e os 

direitos dos trabalhadores têm de ser 

ouvidos na política e no poder sob pe-

na de perdermos gerações. 

A festa do  
Andebol está a chegar

Por
PAULO
SILVA
Professor

A 
festa do Ande-

b o l ,  m a i s  u m a 

edição recheada 

de surpresas em Paredes, 

este ano o evento decorre 

entre 3 e 7 de Julho, as 

primeiras iniciativas co-

meçam já a animar e a co-

lorir o Concelho, assim a 

primeira iniciativa a que 

demos o nome a “Colorir a 

Cidade de Paredes”, irá 

ter o seu inicio no dia 29 

de Abril e tem como obje-

tivo colocar o maior nú-

mero possível de bandei-

ras oficiais do Torneio In-

ternacional de Andebol 

"Paredes Handball Cup" 

nos estabelecimentos co-

merciais e em todas as 

habitações do concelho 

de Paredes.

O objetivo como o nome 

indica é colorir o Conce-

lho com a bandeira oficial 

do torneio e ajudar a pro-

mover o mesmo.

Paredes vai acolher o Tor-

neio Internacional de An-

debol - Paredes Handball 

Cup’19 - de 3 a 7 de Julho.

E s t e  t o r n e i o  c a d a  ve z 

mais internacional, nesta 

segunda edição, vai aco-

lher um dos momentos 

mais altos do andebol na-

cional, não só pelos mo-

m e n t o s  d e  f e s t a ,  p e l a 

competição, pelo envolvi-

mento de milhares de pra-

ticantes, de famílias, árbi-

tros, treinadores, dirigen-

t e s ,  o r g a n i z a ç ã o  e 

voluntários.

Encontram-se também 

abertas as inscrições para 

a bolsa de voluntários do 

Handball CUP 2019. Este 

torneio vai decorrer em 

Paredes entre os dias 3 de 

julho e 7 de julho. Os jo-

vens com mais de 16 anos 

que pretendam integrar a 

bolsa de voluntários po-

d e r ã o  i n s c r e v e r - s e  e 

preencher online o for-

mulário que se encontra 

d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d a 

autarquia

Em campo são esperadas, 

em 5 dias de competição, 

cerca de 270 equipas e 

3500 atletas. Os jogos de-

correrão em 14 pavilhões 

do concelho.

A par da competição, se-

rão criados novamente 

momentos únicos de ani-

mação, diversão e conví-

vio, de forma a divulgar 

não só o torneio, como a 

própria modalidade e o  

concelho de Paredes.

O balanço da primeira 

edição foi extremamente 

p o s i t i v o ,  n ã o  s ó  p e l a 

enorme adesão a um tor-

neio que dava os seus pri-

meiros passos, como ao 

impulso que a modalida-

de teve, vimos aparecer 

novos clubes, outros a re-

forçarem o apoio à moda-

lidade e uma vitalidade 

comercial e social como já 

não se vivia em Paredes 

faz muito tempo.

No primeiro dia do pro-

grama, para além de ser o 

início da competição, ha-

verá também a cerimónia 

de abertura que terá lu-

gar no final do dia e pela 

noite, o desfile das equi-

pas participantes, o jogo 

inaugural de seniores fe-

mininos e a festa de rece-

ção das equipas.

Os restantes dias conta-

rão com diversas ativida-

des, bem como concertos 

ao vivo (dias 4 e 5 de Ju-

lho), “zumba” e uma ses-

são de autógrafos dos pa-

drinhos do torneio (dia 6 

de Julho).

Dia 7 de Julho será o últi-

mo dia das competições e, 

também, a cerimónia de 

encerramento do torneio, 

que em princípio este ano 

terá lugar no Pavilhão 

Municipal de Paredes.

Pelo ritmo de inscrições 

este ano esperamos rece-

ber ainda mais equipas 

vindas de Países Europeus  

um aumento igualmente 

significativo de equipas de 

fora da Europa, o que re-

força o carácter interna-

cional deste torneio.

psilvaparedes@gmail.com
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PUB

No passado dia 7 de abril, em 
Vila Real, os Bombeiros Volun-

tários de Baltar estiveram pre-
sentes onde alcançaram resul-
tados de grande destaque; 

 Primeiro, segundo e ter-
ceiro lugar em individual 
feminino;

Primeiro lugar  de equi-
pas feminino;

Segundo lugar  de equipas 
masculino.

Estes resultados confir-
mam a excelente prepara-
ção do Corpo de Bombeiros 
de Baltar, que ano após ano 
vai formando novos bom-
beiros, em que a aposta na 
formação é uma constante 
em todo o percurso de um 
bombeiro formado na Vila 
de Baltar.

    BALTAR

Bombeiros de Baltar  
em Destaque Fireman 
Challenge 2019

FAUSTINO 
 SOUSA

Na passada quinta-feira, 
18 de abril, com início às 18 
horas, o Município de Pare-
des assinalou, o Dia Interna-
cional dos Monumentos e Sí-
tios, na Capela da Senhora da 
Piedade da Quintã, em Baltar, 
com a assinatura do protoco-
lo para a criação do Centro 
Português de Nyckelharpa. 
Sendo  a “Capela da Quintã”, 
monumento que integra a 
Rota do Românico, foi apre-

sentada, através do enqua-
dramento histórico, contex-
tualizado com imagens alusi-
vas à sua integração na 
paisagem rural de Baltar, nu-
ma breve apresentação inti-
tulada : “A Capela e a Quintã: 
ruralidade que perdura”.  O 
evento foi acompanhado 
com  momentos musicais 
com o instrumento nycke-
lharpa. A sessão foi aberta à 
comunidade e contou com a 

presença do presidente da 
Câmara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, da vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles, do 
coordenador do Centro Por-
tuguês de Nyckelharpa, Aires 
Montenegro, do presidente 
da Associação Cultural José 
Guilherme Pacheco, Paulo 
Rocha e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Baltar, 
Jorge Coelho, entre outros 
convidados.

De uma forma simples e 
que apenas visou assinalar a 
época Pascal, a Junta de Fre-
guesia, com a colaboração da 
Associação de Empresas de 
Paredes (ASEP), colocou um 
ovo de Páscoa na Rotunda da 
Família, que foi inteiramente 
decorado pelos alunos do 
EMAUS.  A ASEP foi essencial 
para a colocação do OVO de 
Páscoa na Rotunda da Famí-
lia, que salientou o trabalho 
dos alunos do EMAUS, que é 
uma instituição que todos os 
baltarenses devem apoiar.

Todos os anos  realiza-se  
em Baltar a Missa da Ceia do 
Senhor (Lava-pés). Este ano 
a missa  teve lugar no salão 
nobre dos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar, seguida 
da Procissão Eucarística 

que percorreu o espaço en-
tre  a corporação de Baltar e 
a Capela da Quintã.  Esta foi 
mais uma forma de reco-
nhecimento do lugar central 
que os Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar ocupam na 

comunidade. Foi um mo-
mento intenso e de especial 
significado para todos os 
que tiveram a oportunidade 
de participar no evento reli-
gioso que se realizou na  
Quinta-feira Santa.

A Junta de Fregue-
sia está a proceder à 
substituição de vá-
rias tampas/grades 
de viadutos que se 
encontram bastante 
d e g r a d a d a s .  “ E s t a 
substituição é gra-

dual e resulta de uma 
a n á l i s e  n o  t e r r e n o 
que vai  sendo feita 
dia a dia. O objetivo é 
que a médio prazo to-
das as tampas e gra-
des alvo da análise da 
Junta de Freguesia 

sejam substituídas e 
não ofereçam qual-
quer tipo de perigo 
para os utilizadores 
das vias de circulação 
da Vila de Baltar”, ex-
plica fonte da Junta 
de freguesia.

A Rua da Fábrica encontra-
va-se bastante degradada, o 
que era um problema para o 
trânsito local. A Junta de Fre-

guesia “alertou” a Câmara Mu-
nicipal e numa primeira fase 
foram tapados os buracos de 
forma a melhorar a circulação. 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

Capela da Quintã em destaque
Ovo de Páscoa na Rotunda

Missa da Ceia do Senhor ( Lava Pés )

Tampas Perigosas

Arranjo da Rua da Fabrica “Espera-se que sejam enceta-
dos todos os esforços para que 
num breve espaço de tempo a 
situação seja resolvida de for-
ma mais definitiva”, disse fonte 
da Junta de Baltar.
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O Compasso Pascal é 
uma tradição Cristã que 
consiste na visita de casa 
em casa na Paróquia com 
a Cruz de Cristo, para ce-
lebrar e anunciar a Res-
s u r r e i ç ã o  d e  J e s u s 
Cristo.

A Paróquia de Rebor-
dosa mais uma vez man-
teve a tradição da visita 
pascal às residências dos 
Rebordosenses católicos. 

Este ano 2019, saíram 11 
cruzes da Igreja Matriz, 
envolvendo cerca de 40 
paroquianos que percor-
reram as ruas da Cidade.

A visita pascal foi dada 
por concluída cerca das 
20h. As Cruzes recolhe-
ram na Igreja Nova.

Mário João, Pároco de 
Rebordosa aproveitou o 
momento para “agrade-
cer a todos aqueles que 

calcorrearam as ruas da 
Paróquia com o compas-
so, fazendo o alegre e jubi-
loso Anúncio da Ressur-
reição do Senhor, mesmo 
sabendo que é um cansa-
ço, ficando por vezes 
quem dele participa 
exaustos”.

Um jantar de confra-
ternização selou o fecho 
da celebração pascal na 
nossa cidade.

Visita Pascal

Finalmente, foi aprova-
do pelo Governo o Estatuto 
do Antigo Combatente. É 
bom que todos os comba-
tentes tenham as suas cotas 

em dia. Lembremo-nos que 
são muitos os combatentes 
que passam privações e 
muitos há que podem ajudar 
os mais necessitados. Esta 
petição deu muita luta a 
quem está à frente das asso-
ciações para que este objeti-
vo fosse alcançado. O Se-
nhor Ministro da Defesa 
cumpriu o que prometeu 
porque julgou justas as nos-
sas reivindicações. 

É bom que haja mais uni-
dade entre os combatentes, 
pois esta família está cada 
vez mais pequena em virtu-
de das idades. Mais vale tar-
de que nunca. Demorou 45 
anos a resolver este assun-
to, mas, como somos pou-
cos, porque já morreram 
milhares, sempre foi resolvi-
do. A todos os Combatentes 
um abraço deste vosso cole-
ga de armas.

    BITARÃES

Antigos Combatentes 
vão ter estatuto e cartão especial

ANTÓNIO
OLIVEIRA

A Páscoa é a grande cele-
bração anual para os Cris-
tãos, pois nesta festividade 
celebra-se a Ressureição de 
Jesus, três dias depois de ser 
crucificado no Calvário. Daí 
que, para os Cristãos, a Pás-
coa represente o fundamen-
to da Fé Cristã.

Mas, existe toda uma 
preparação dos Cristãos 
até chegar ao Domingo da 
Ressureição, que é o perío-
do da Quaresma. Nesta fa-
se são preparados espiri-
tualmente e liturgicamen-

te para a Páscoa. O tríduo 
Pascal iniciou-se na Igreja 
de S. Miguel de Cristelo, na 
noite de Quinta-Feira San-
ta, com a celebração da 
Missa Vespertina da Ceia 
do Senhor, com o habitual 
lava-pés.

Na Sexta-Feira Santa, 
pelas 15h, decorreram as 
cerimónias da Paixão do 
Senhor.

A Vigília Pascal do Sába-
do Santo, teve início pelas 
21h com a Benção do Lume 
Novo.

No Domingo de Páscoa 
pela manhã foi celebrada a 
Eucaristia, e seguiu-se a vi-
sita do Compasso Pascal às 
casas da comunidade Cris-
tã, sendo que os paroquia-
nos são alertados para a 
sua chegada através das 
tradicionais campaínhas, e 

já nas suas residências, o 
chefe de família recebe a 
Cruz e os presentes beijam 
a mesma, como sinal de 
a d o r a ç ã o  a  C r i s t o 
Ressuscitado!

N o  f i n a l  d a  t a r d e ,  o 
Compasso recolheu na 
Igreja de S.Miguel, e foi ce-
lebrada a Eucaristia, tendo 
o Pároco Juan Marques, 
que presidiu a todas as Ce-
lebrações Pascais, agrade-
cido pela vivência de um 
dia muito feliz, onde se es-
palhou a esperança e a ale-
gria da Ressureição por ca-
da lar da freguesia!

Este período Pascal, que 
se iniciou no Domingo de 
Páscoa, terminará no Do-
m i n g o  d e  Pe n t e c o s t e s 
(com a duração de 50 dias), 
altura de receber o Espirito 
Santo.

    CRISTELO

Celebração Pascal em Cristelo  
- A Alegria da Ressureição!

CARLA
NUNES

Realizada no passado dia 
12 de abril, a 1ª. Gala do Des-
porto homenageou algumas 
instituições e atletas e atri-
buiu 20 prémios, contem-
plando desporto, Andebol, 
Artes Marciais e o futebol.

Numa organização da 
Promov a iniciativa reconhe-
ceu instituições, dirigentes e 
atletas da cidade de Rebor-
dosa que mais se destacaram 
n a  é p o c a  d e s p o r t i v a 
2018/19.

Nesta cerimónia, que se 
realizou no auditório da A Ce-
ler, estiveram presentes, en-
tre outros, o vereador Elias 
Barros, em representação do 
Executivo Municipal, Salomé 
S a n t o s ,  a u t a r c a  d e 
Rebordosa.

Premiados: Associação 
Motoclube de Rebordosa – 
Prémio Solidariedade; Kara-
té  (Artes Marciais)- Catarina 
Morgado; Modalidade de 

Andebol (Promov) – Atleta 
do Ano (Infantil) – Eduardo 
Eusébio, Atleta do Ano (Ini-
ciado) – João Pedro, Atleta 
Revelação (Masculino) – Hu-
go Carvalho, Atleta Revela-
ção (Feminino) – Clara Silva; 
Treinador do ano – Micael 
Magalhães; treinador Reve-
lação – Ricardo Azevedo: Di-
rigente do Ano – Carla Salo-
mé Rocha. Prémio Equipa 
Masters Feminino (Ande-
bol)– Elisabete Gouveia.

Os homenageados que re-
presentaram os Futebol mais 
concretamente Rebordosa 
Atlético Clube Equipa que 
compete desde 1967, e na 
época 2018/19 as equipas de 
juvenis e juniores foram cam-
peões de serie da Associação 
de Futebol do Porto e tem a 
probabilidade de subir ao 
Campeonato Nacional da ca-
tegoria, Prémio de Campão 
de Série para os treinadores 
Tiago Leal e Daniel Carvalho.

Prémio Reconhecimento 
foi entregue a Joaquim Bar-
bosa, figura reconhecida em 
Rebordosa que já leva 30 
anos de casa a tratar da logís-
tica do RAC roupas campos 
etc…

Prémio Figura de Alto 
Prestígio do Clube foi para o 
jogador e mais tarde Treina-
dor da Terra Carlos Barbosa 
(Herédia). Prémio Primeiro 
capitão da História do RAC. 
Foi entregue ao primeiro Ca-
pitão da equipa Simão Morei-
ra. Joaquim Barbosa Presi-
dente do Rebordosa Atlético 
Clube com mais de 20 anos de 
presidente foi galardoado 
com o Prémio Símbolo da Ci-
dade, o Sr Manuel Moreira 
recebeu o Prémio Personali-
d a d e  d a  C i d a d e  d e 
Rebordosa.

O Prémio Gratidão foi en-
tregue àJunta de Freguesia 
de Rebordosa sendo esta um 
grande aliado em todos os 
eventos da Promov e Comis-
são de Festas. O Vereador 
Elias Barros recebeu o Pré-
mio Entidade do Ano que foi 
atribuído à Câmara Munici-
pal de Paredes.

O evento foi ainda abri-
lhantado com as atuações do 
Grupo de dança CIA in Pro-
gress. A festa terminou com 
os “parabéns a você” à Pro-
mov pelo 14º. Aniversario 
brindado com um porto de 
honra a todos presentes.

    REBORDOSA

1ª. Gala do Desporto – Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

Foi no passado dia 20 de 
abril que a Dona Emilia saiu 
de casa acompanhada pelo 
seu cão. Durante 31 longas 
horas a mulher esteve desa-

parecida para desespero da 
família. Idosa acabaria por 
ser encontrada por um gru-
po de vizinhos no meio de um 
monte na zona da Serrinha. A 

Dona Emília foi levada pelos 
bombeiros ao hospital de Pe-
nafiel onde foi confirmado 
que a mulher “estava fisica-
mente bem de saúde”.

Encontrada com vida  
mulher que estava desaparecida 
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O DOMINGO E A PÁSCOA

PADRE VITORINO, PÁROCO DE C. CEPÊDA
«O domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nos-
so dia», dizia S. Jerónimo, um dos Padres da Igreja do século IV, 
aquele que traduziu a Bíblia para latim, com o nome de “Vulga-
ta”. A ressurreição de Jesus é o dado primordial sobre o qual se 
apoia a fé cristã. Trata-se de uma realidade captada plenamen-
te à luz da fé, mas comprovada historicamente por aqueles que 
tiveram o privilégio de ver o Senhor ressuscitado. É um aconte-
cimento admirável que não apenas se insere, de modo absolu-
tamente singular, na história dos homens, mas que se coloca no 
centro do mistério do tempo. Por isso, a Igreja, ao comemorar, 
não só uma vez ao ano, mas em cada domingo, o dia da ressur-
reição de Cristo, deseja indicar a cada geração aquilo que cons-
titui o eixo fundamental da história, ao qual fazem referência o 
mistério das origens e o do destino final do mundo.
Diz a Escritura, que no primeiro dia da semana, de manhã ainda 
escuro, Maria Madalena, foi ao sepulcro e viu a pedra retirada 
do sepulcro. O primeiro dia da semana assinala um tempo novo, 
uma realidade nova criada com a ressurreição de Jesus. ”Não 
procures entre os mortos Aquele que está vivo!” A insitência na 
pedra, que já tinha sido retirada apesar de ser muito grande, 
enquadra-se nesta perspectiva da intervenção Deus que supe-
ra todas as possibilidades humanas. A acção do homem fica fora 
do sepulcro. Aqui está o paradoxo, o ponto de ruptura: no cen-
tro de um sepulcro, onde o homem nada tem a fazer a não ser 
ocupar-se de um morto, situa-se a acção de Deus que expressa 
a vida e inicia uma nova história. Mesmo com dados cronológi-
cos e topográficos, não é possível sabermos como, quando e 
onde sucedeu a ressurreição. É do domínio de Deus, por isso a 
ressurreição não se confunde com uma crónica, mas apresen-
ta-se como uma revelação: ”Não está aqui, ressuscitou!” Termi-
na o tempo do “ver” para dar lugar ao tempo do “escutar”, é o 
tempo da fé, que domingo a domingo celebramos, na eucaristia.  
O domingo, segundo a experiência cristã, é sobretudo uma fes-
ta pascal, totalmente iluminada pela glória de Cristo ressusci-
tado. De facto, o mistério pascal de Cristo constitui a revelação 
plena do mistério das origens, o cume da história da salvação e 
a antecipação do cumprimento no final do mundo. Aquilo que 
Deus realizou na criação e o que fez pelo seu povo na saída do 
Egipto, encontrou na morte e ressurreição de Cristo o seu cum-
primento.  Finalmente, em cada domingo alimentamos a espe-
rança na vida sem fim, que nos estimula no nosso caminho até à 
meta definitiva, pois o domingo também significa esse dia real-
mente único que virá após o tempo actual, o dia sem fim, o sécu-
lo emorredouro que não poderá envelhecer. Assim o primeiro 
dia, em cada semana, transforma-se no oitavo dia, imagem da 
eternidade...

P.e Vitorino Soares

A 
Associação Cultu-
ral José Guilher-
me Pacheco, enti-

dade que gere o Conservató-
rio de Musica de Paredes, 
admite incluir a formação na 
área teatral no próximo ano 
letivo. Um primeiro “teste” 
realizou-se nos dias 13 e 14 
de abril de 2019, com a ence-
nação do Musical: "A Criada 
Esperta".

O espetáculo decorreu 
no auditório da Casa da Cul-
tura de Paredes e em ambos 
os espetáculos os bilhetes 
esgotaram.  

Agostinho Rodrigues, di-
retor pedagógico, confes-
sou ao Progresso de Pare-
des que a comunidade esco-
lar do Conservatório “já 
está a trabalhar” no sentido 
de ser criada a formação no 
âmbito teatral. “Estamos a 
tentar a reorganizar o Con-
servatório em função do es-
paço que não estica, arran-
jar horários, professores, 
etc. Vamos ver se consegui-
mos arrancar com a forma-
ção teatral no próximo ano 
letivo. Assim é pretendido 
pela Associação Cultural Jo-
sé Guilherme Pacheco” re-
velou.   A opereta “A criada 

esperta" que a comunidade 
do conservatório levou re-
centemente à Casa da Cultu-
ra foi baseada num dos "con-
tos de rir" da escritora Luísa 
Ducla Soares. 

“Os sonhos, as fantasias e 
as ambições da criada são 
abalados pelos ardilosos pla-
nos do Patrão ́ unhas de fo-

me´. Terá a Criada a perseve-
rança e sabedoria necessária 
para levar avante todos os 
seus intentos?  A diversidade 
de estilos musicais envolveu 
todos os participantes num 
drama emocional que condu-
ziu do inesperado à felicida-
de, da incerteza à oportuni-
dade. A reflexão é eficaz - 

q u e m  n ã o  a r r i s c a ,  n ã o 
patanisca, digo, petisca”, as-
sim rezava a sinopse do espe-
táculo que no dizer do ence-
nador, Ricardo Sousa, correu 
bem. “No Conservatório não 
há valência teatral e estáva-
mos todos muito expectan-
tes e sim, correu bem”, disse. 

A inclusão da representa-
ção teatral no Conservató-
rio, no dizer do responsável, 
“seria um bom ponto de par-
tida”, porque “a área do espe-
táculo pode contemplar vá-
rias vertentes. Incluindo-se a 
área teatral nos currículos 
pode ser muito enriquece-
dor para a formação dos alu-
nos”, admitiu Ricardo Sousa.

Área Teatral no currículo 
de formação do Conservatório 
de Música de Paredes 
ARTES DE PALCO. Inclusão da valência no Conservatório será “um bom ponto de 
partida” para a formação dos alunos. Área teatral é uma das vertentes fundamentais 
do espetáculo.

António Orlando  | texto

ERRATA
Por lapso, na edição anterior o texto da autoria do Padre Vitorino Soares, 

foi trocado por outro texto. Ao autor e aos leitores, pedimos desculpa pu-

blicando agora, o texto correto.
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /ABR19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Até ao dia 30
Exposição 

Máscaras,  

Mitos e Ritos de Balbina Mendes 

Dia 27 | 15h30 
Dia Mundial do Livro

Espetáculo de Teatro 

e Entrega de Prémios

Biblioteca 

Escritor do Mês 
Isabel Rio Novo

Dia 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

PAREDES (CIDADE)

26 de abril | 21h30
Casa da Cultura de Paredes

Teatro 

"trans/missão"
Companhia Visões Úteis,  

em coprodução com o  

Teatro Municipal do Porto

Até dia 30 
Casa da Cultura 

Exposição de Esculturas

Santos na Casa de  

Francisco Rodrigues

Até 4 de maio 

Loja Interativa de Turismo de 

Paredes 

Exposição 

Pedra, Pintura Palavras  

de Serafim Ferreira

O 
espetáculo D. 
Quixote, apre-
sentado no Au-

d i t ó r i o  d a  F u n d a ç ã o 
ALORD no passado dia 13 
de abril, é uma bela histó-
ria de amor contada pelos 
movimentos do ballet. Di-
vidido em cinco atos, a per-
formance contou a busca 
de Dom Quixote pela sua 
amada Dulcineia, ao lado 
do seu fiel escudeiro San-
cho Pança. 

Pelo meio, acontecem 

uma série de peripécias e 
delírios da personagem 
principal que pensa encon-
trar a rapariga por quem 
está apaixonado numa sé-
rie de ocasiões, quando na 
realidade, se trata de ou-
tras mulheres. 

Em paralelo, são conta-
das também as aventuras 
do triângulo Kutri e Basílio 
que estão apaixonados e 
Gamache,  o  nobre com 
quem Lorenza, mãe de Ki-
tri, quer que ela se case. 
Dom Quixote ajuda o casal 
a fugir e, quando encontra-
dos novamente por Gama-

che e Lorenza, consegue 
convencer a mãe de Kitri a 
autorizar o casamento. 

O espetáculo terminou 
com a cerimónia e com as 
despedidas de Dom Quixo-
te, que continua a fazer-se 
à estrada para encontrar a 
sua Dulcineia. 

“Foi uma noite de emo-
ções fortes. Foi tão intenso 
e ao mesmo tempo intimis-
ta. Estávamos tão perto e 
foi tão bom ouvir de novo 
todos os sons. Leques a 
abrir, pandeiretas a tilin-
tar, vozes que gritavam de 
alegria e até a respiração 

era possível escutar. Pal-
mas, muitas palmas, den-
tro e fora do palco. Os ros-
tos eram de festa e plenitu-
de”, comentou no final a 
e n c e n a d o r a  d o 
espetáculo.

ENSINO DE BALLET 
A Academia de Dança 

da Boavista (ADB) desen-
volve o ensino básico e vo-
cacional do Ballet Clássico, 
seguindo o currículo da 
Royal Academy of Dance 
(RAD), sediada em Lon-
d r e s .  A  R A D  é  u m a  d a s 
principais instituições in-

ternacionais de ensino do 
Ballet Clássico, sendo re-
conhecida a nível mundial. 
Desde 1920, a RAD pro-
move a formação de alunos 
e professores de dança e 
estabelece-se firmemente 
como um líder mundial no 
ensino e formação nesta 
área. Apesar de o Ballet ser 
a sua área central de traba-
lho, os seus currículos de 
educação e formação re-
f l e t e m  a  d i ve r s i d a d e  e 
abrangência da dança, for-
mando bailarinos capazes 
de se desenvolver nos mais 
diversos estilos. 

Bailado Dom Quixote 
encantou n´ALORD
BALLET. Espetáculo encenado pela Academia de Dança da 
Boavista. Delírios de D. Quixote na busca pela sua amada 
Dulcineia arrebataram a plateia que esgotou o auditório.

António Orlando  | texto



20 Quarta-feira 24 de Abril de 2019  oprogressodePAREDES

CULTURA

O 
c i r c u i t o  d o s 
azulejos permi-
te ao visitante 

percorrer as ruas da cidade 
e observar a variedade de 
azulejaria existente. O con-
vite é extensivo aos pare-
denses que vivem o seu dia 
a dia na cidade, mas que até 
agora, por distração, não 
tinham dado conta da ri-
queza arquitetónica da ur-
be sede do concelho.

Idealizado pelo pelouro 
da Cultura do Município no 
âmbito da Rota dos Brasi-
leiros, o circuito reúne um 
conjunto de locais que se 
destacam pelo colorido, pe-
lo brilho e ornamentações, 
oferecido pelas várias fa-
chadas revestidas a azulejo 
padrão.

Edifícios de arquitetura 
ímpar e construções com a 
inclusão de sinais de osten-
tação, azulejo padrão a re-
vestir as fachadas que qua-
lificaram os edifícios no bi-
n ó m i o  f o r m a / f u n ç ã o , 
legaram indícios identitá-
rios da história de Paredes 
ligada à presença dos brasi-
leiros de torna-viagem, em 
finais do século XIX e do 
desenvolvimento 
industrial.

Cidade de Paredes 
ganha circuito dos azulejos 
EXPOSIÇÃO. Percurso nasce no âmbito da exposição “Azulejos em Paredes” patente na Casa da Cultura. A mostra de foto-
grafia da autoria de Alberto Guimarães pode ser vista até 12 de maio.

António Orlando  | texto

Na década de 60, Pare-
des viu de novo partir para 
outros destinos pessoas em 
busca de uma vida melhor. 
Essa série de emigrantes, 
no seu regresso, trouxe in-
fluências que deixam mar-
cas na paisagem da cidade.

Para a Vereadora da Cul-
tura da Câmara Municipal 
de Paredes, Beatriz Meire-
les, “esta exposição e o lan-

çamento deste circuito re-
presentam um trabalho 
apurado de classificação de 
azulejos, como património 
integrado na cidade de Pa-
redes e da sua paisagem. 
Este património merece ser 
visto e preservado.”

A exposição “Azulejos 
em Paredes” pode ser visi-
tada até 12 de maio, na Ca-
sa da Cultura.

"trans/missão" em Paredes, teatro nas 
comemorações do 25 de abril 

No próximo dia 26 de 
abril (6ª feira) o espetáculo 
"trans/missão" apresenta-
-se na Casa da Cultura de 
Paredes, no âmbito das co-
memorações do 25 de abril 
promovidas pela Câmara 
Municipal.

"trans/missão" é uma 
criação original da compa-
nhia Visões Úteis, em co-
produção com o Teatro Mu-
nicipal do Porto. Um espe-

táculo híbrido, que junta 
música e teatro, e onde o 
processo colaborativo ar-
tístico é utilizado como es-
pelho das marcas de uma 
identidade nacional, que 
parece estar fadada à não-
-inscrição e à dificuldade de 
mobilização. 

Partindo do diagnóstico 
traçado por obras como 
"Portugal Hoje, o Medo de 
Existir" de José Gil, o espe-

táculo explora com humor a 
tensão entre o pensar e o 
agir, e a nossa aparente in-
capacidade de passar dos 
diagnósticos à mudança 
concreta.

Em "trans/missão" um 
músico e um dramaturgo 
abrem ao público o seu pro-
cesso de trabalho numa 
ópera que se pretende re-
volucionária. A peça come-
ça às 21h30.
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LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

PUB

Passadiços da Senhora do Salto 
são do” interesse público municipal”

O Executivo Municipal 
de Paredes reconheceu, 
por unanimidade, o inte-
resse público municipal no 
projeto Passadiços da Se-
nhora do Salto.

Os passadiços são uma 
das vertentes do Plano  
de Desenvolvimento do  
Sul do concelho, recente-
mente apresentado, que 
tem por alvo a dinamização 
turística na zona sul do 
concelho.

“Um dos ex-libris dessa 
atração turística é o canhão 
da Senhora do Salto e o seu 
património natural, pelas 
questões geológicas e bio-
lógicas”, disse o presidente 
d a  C â m a ra ,  A l ex a n d r e 
Almeida.

Assim está em estudo a 
criação de um passadiço 

que vai começar junto à ca-
pela, passar pelos moinhos 
e seguir até à Torre do Cas-
telo de Aguiar de Sousa.  “Já 
tivemos reuniões com a 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte (CCDR-N) e 
com vários organismos que 
nos dizem que não vêm 
problemas na construção 
dos passadiços. Mas é pre-
ciso alguns passos, nomea-
damente o reconhecimen-
to do interesse público 
municipal do projeto”, justi-
ficou o autarca que desse 
modo convenceu os verea-
dores do PSD a votar favo-
ravelmente a proposta de 
interesse municipal.  

Um parque de campis-
mo é outra das promessas 
políticas para aquela zona.

Alunos do Conservatório 
laureados em concursos 
internacionais 

CA Baltar vence 1º 
Torneio de Páscoa da CP 
da Sobreira 

USC Paredes recebeu 
o Marítimo da Madeira, 
no dia 14 de abril, tendo 
ganho o encontro por 4-1. 
Num jogo bem disputado 
a vitória a sorriu à equipa 
com melhores atributos. 

Os golos da formação 
paredense foram aponta-
dos por Nené Magalhães 
(2), Filipe Vaz (1) e João 
Vaz (1). 

Quatros dias depois, a 
18 de abril, a equipa sé-
nior do USC Paredes des-
locou-se a São Salvador 
do Campo, em Barcelos, 
para vencer o ADB Cam-

po por 5-2 e saltar para o 
segundo lugar do cam-
peonato nacional da ter-
ceira divisão. A equipa de 
Paredes sabendo da im-
portância dos três pon-
tos, não facilitou e ao in-
tervalo vencia por 3-0. No 
segundo tempo, apesar 
da reação da ADB Cam-
po, o Paredes conseguiu 
t e r  s e m p r e  o  j o g o 
controlado.

Decisivos no triunfo 
do Paredes foram os go-
los de Gil Cardoso (2), Ne-
né Magalhães (1), Gonça-
lo Figueiredo (1) e Gonça-

lo Ouro (1). Perante este 
triunfo, e após a 24ª jorna-
da, o Paredes mantém o 
4º lugar atrás do HC Mar-
co (com mais 1 jogo), e do 
GDC Fânzeres.

Na próxima jornada o 
Paredes recebe em casa o 
Académico FC no dia 4 de 
maio às 21h30. 

Antes deste impor-
tante jogo para as aspira-
ções do Paredes, as equi-
pas da formação jogam 
este fim de semana. Sex-
ta-feira (26/04) às 21h a 
equipa de sub 15 do USC 
Paredes defronta o ACD 

Gulpilhares,  sábado 
(27/04) a equipa de sub 
11 do USC Paredes rece-
be a Juventude Pacense 
e domingo (28/04) as 
duas equipas de sub 13 
do USC Paredes rece-
bem o CH Carvalhos e o 
HC Paço de Rei às 10h e 
às 11h30 respetivamen-
te. De salientar que em 
caso de vitória, no esca-
lão Sub13, o Paredes ga-
rante uma segunda equi-
pa na FinalFour distrital 
do Torneio de Encerra-
mento da Associação de 
Patinagem do Porto.

Tiago Campos, aluno 
classe de flauta transver-
sal da Prof.ª Ana Cavalei-
ro, do Conservatório de 
Música de Paredes (CMP) 
venceu o 1º Prémio no 
Concurso Internacional 
de Música de Gondomar - 
Categoria B.

No Concurso Interna-
cional Terras de la Salette 
2019, que decorreu em 
Oliveira de Azeméis fo-
ram laureados três alunos 
do  CMP: Rafael Moreira, 
da classe de trompete do 
Prof. Sérgio Pereira, foi 
laureado com o 2º Prémio 
n a  C a t e g o r i a  J ú n i o r ; 

Duarte Carvalho, da clas-
se de clarinete do Prof. 
Frederic Cardoso, foi lau-
reado com o 2º Prémio na 
Categoria Infantil; e o alu-
no Tiago Maia, da classe 
de clarinete do Prof. Fre-
deric Cardoso, foi laurea-
do com o 3º Prémio ex-ae-
quo na Categoria Júnior. 

A Casa do Povo de So-
breira organizou no dia 19 
de abril a 1ª Edição do Tor-
neio da Páscoa em Ande-
bol na categoria de Infan-
tis Femininos.

Promover a modalida-
de no Clube e no Conce-
lho, angariar novas atletas 
para o clube são os objeti-
vos traçados pela CP So-
breira para a organização 
d e  t o r n e i o s  d e s t a 
natureza.

A 1ª edição, para além 
do clube organizador, con-
tou com a participação do 
CA Baltar, Académico FC 
e do ARC Alpendorada.

Com muito público na 
bacada, o torneio, em re-
gime de campeonato, teve 
jogos de grande intensida-
de e de grande convivo 
e n t r e  a s  e q u i p a s  e m 

competição.
No final, o CA Baltar 

venceu o torneio com três 
vitórias em três jogos. 
Destaque para a recém-
-criada equipa da CP So-
breira que obteve um 3º 
lugar.

RESULTADOS
CP Sobreira 6
CA Baltar 15
Académico FC 15
Alpendorada 32
CA Baltar 26
Alpendorada 12
CP Sobreira 24
Académico 5
Académico 6
CA Baltar 31
CP Sobreira 16
Alpendorada 19

CLASSIFICAÇÃO
CA Baltar 9 pontos
Alpendorada 7 p
CP Sobreira 5 p
Académico 3 p

HÓQUEI EM PATINS

USC Paredes vence jornada dupla do nacional da III Divisão
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 14 de abril com 65 anos. 
Era natural de Frazão-Paços de Ferreira  
e residente na Rua S. António, nº. 252,  
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com  

Maria da Conceição Nunes de Sousa Dias.

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

FALECEU

ADELINO ALVES NETO
Faleceu no dia 21 de abril com 81 anos.  
Era natural de Frazão – Paços de Ferreira  
e residente na Rua do Cruzeiro do Vinhal,  
nº. 80, Lordelo, Paredes. Era casado com  

Maria Celeste Barbosa 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 28 de abril às 9 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

MARIA HELENA  
LEÃO MOREIRA SEABRA
Faleceu no dia 20 de abril com 60 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua S. Miguel, nº. 42, Baltar, Paredes.  
Era casada com António Moreira Leão de Sebra.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

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

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA OLÍVIA MARTINS 
RIBEIRO DE PINHO
Faleceu no dia 18 de abril com 80 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de Luís Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE  / PAREDES

FALECEU

ARMINDA 
MOREIRA FREIRE
Faleceu no dia 18 de abril com 83 anos.  

Era natural de Penafiel e residente em Bitarães, 

Paredes. Era viúva de Cândido Ribeiro Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 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

ANTÓNIO CARNEIRO SILVA
Faleceu no dia 13 de abril com 93 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua Sabugueiros, nº.52, Baltar, Paredes.  

Era casado com Ludovina 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 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA DE LURDES 
CARVALHO MOREIRA
Faleceu no dia 20 de abril com 60 anos.  
Era natural de Gondalães-Paredes  

e residente na Rua do Talhô de Cima, nº.50, Gondalães,  
Paredes. Era solteira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

GONDALÃES/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA 
DE SOUSA BESSA
Faleceu no dia 9 de abril com 90 anos. 

Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era viúva de Abílio 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/ PAREDES

FALECEU

SÉRGIO JOSÉ  
FERREIRA XAVIER
Faleceu no dia 9 de abril com 39 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente em Bitarães, Paredes. Era solteiro.

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
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FALECEU

MIGUEL FERNANDO 
MONTEIRO
Faleceu no dia 21 de abril com 69 anos. 
Era natural de Novelas – Penafiel  
e residente na Rua Camilo Castelo Branco,  

nº. 20, Vandoma, Paredes.
 
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 domingo, dia 28 de abril às 10 horas na Igreja 
Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecendo, também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

BELMIRO AUGUSTO DA 
SILVA MOREIRA RIBEIRO 
(BELMIRO DO REINA)
Faleceu no dia 16 de abril com 72 anos. 

Era natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua do Reina, 
nº. 38, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Rosa da Silva 
Carneiro da Costa Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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 MOREIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 16 de abril com 82 anos.  
Era natural de Besteiros – Paredes e residente 
na Trav. 20 junho, nº. 39, Besteiros, Paredes. 

Era casado com Maria dos Santos Bessa..

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 27 de abril às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, 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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MÁRIO FERREIRA  
DE BRITO
Faleceu no dia 22 de abril com 59 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua Albano Jesus Amaral, nº. 1 (ADIL), 

Lordelo, Paredes.

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 domingo, dia 28 de abril às 11 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ORQUÍDEA 
RODRIGUES MALHEIRO
Faleceu no dia 13 de abril com 76 anos.  
Era natural de Campanhã-Porto e residente  

na Rua do Calvário, nº. 142, Vila Cova de Carros, Paredes.  
Era viúva de José Barbosa Garcês.

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  
VILA COVA DE CARROS/PAREDES

Quinzenalmente   

com toda  

a informação   

de Paredes

Não perca!

O seu jornal
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