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Quarteto de advogados de Paredes homenageado 
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

Q
uem sai aos seus carrega para sem-

pre esse registo e reconhecimento 

pela sociedade, em todos os atos 

que o identificam. Neste espaço do jornal que 

me é concedido para prestar tributo a figuras 

do passado, que se destacaram em Paredes, 

lembro hoje alguém que, de facto, saiu mesmo 

ao seu pai, a quem já tive gosto em prestar tri-

buto. Trata-se de Fernando Augusto Carvalho 

Abreu Pinto de Meireles, nascido em 1922, fi-

lho de Ramiro Meireles, Presidente da Câmara 

que foi um protagonista no século XX do rigor e 

da ordem. O adolescente Fernando Meireles 

não quis continuar os estudos e, assim, foi colo-

cado aos 14 anos na Irmandade da Misericórdia 

para aprender a profissão de Administrativo. 

Como jovem que era, começou pela máquina de 

escrever e, em pouco tempo, passou a fazer as 

atas das reuniões da Mesa Administrativa, a fa-

zer a faturação e movimento de receitas e des-

pesas do único Hospital do Concelho, perten-

cente à Misericórdia. No seu entusiasmo em 

saber de tudo solicitou a responsabilidade de 

Tesoureiro. Rapidamente se 

tornou um competente funcio-

nário pelo saber e pelo seu pa-

pel prestativo, sendo respeita-

do e admirado pela Mesa e pela 

Direção do Hospital. Veio a ser-

-lhe destinado o lugar de Chefe 

da Secretaria, poucos anos de-

pois do seu casamento. Com a 

inauguração do novo hospital, 

em 1966, foi incumbido da im-

plementação da nova Secreta-

ria e da formação de novos funcionários, que 

pugnava fossem competentes e responsáveis, 

tarefa feita com cordialidade e afeto. Mas, nun-

ca descurou o serviço da Irmandade. Depois de 

o hospital ter sido nacionalizado e dele se tor-

nar seu funcionário, resolveu criar na Miseri-

córdia uma nova unidade administrativa e fi-

nanceira, em sintonia com a Provedoria que o 

levou a Mesário até 2006. Incumbiu-se de for-

mar novos elementos e reformar a “sua” Irman-

dade com independência, retomando o prestí-

gio institucional devido por mé-

rito e direito. Com o seu fácil 

trato, enorme capacidade de 

trabalho e simpatia pessoal, ti-

nha sempre resposta pronta à 

mais pequena solicitação. Sem-

pre independente, dedicou a sua 

vida à Misericórdia. O bem co-

mum fazia parte da sua vida, e 

tinha como passatempo criar 

canários e dar corda aos relógios 

da Irmandade, todos os Sábados 

após o pequeno-almoço. Partiu em 2009, sem 

ninguém lhe conhecer uma má ação, mas sim 

aconselhar os funcionários à honestidade e ze-

lo pelo seu emprego. Repudiava a negligência. 

Sonhava ver o seu filho Ilídio como Provedor, o 

que veio a acontecer. Não descurava os amigos, 

em cujo rol constava a minha mulher, funcioná-

ria que tratava como filha, e o meu sogro, como 

se irmão fosse. Obrigado pelo bem prestado e 

vai ser recordado como um fantástico Pareden-

se. Esteja em paz, no lugar certo.

Fernando Augusto Carvalho Abreu Pinto Meireles

POR: GASTÃO MOREIRA

P
assou por mim hoje uma carrinha quase des-
caraterizada com uma bandeira desfraldada, 
único sinal no meu quotidiano, fora uns out-

-doors para que nem olho, que estavamos em campa-
nha eleitoral para as Eleições Europeias.

Associei este facto a um programa de humor do Ri-
cardo Araújo Pereira na Televisão em que este zurzia 
forte e feio nos candidatos.

Fora isso, tudo tão calmo, sem entusiasmo, como se 
nada fosse. Muito ao contrário do que as campanhas 
eram antigamente e não há muitos anos.

Nós, os mais velhos lembramo-nos de campanhas 
genuinamente participadas em que o expoente foram 
as presidenciais entre Mário Soares e Freitas do Ama-
ral nos anos 80!

Que diferença para os dias de hoje!
Tratar-se-á da agonia da democracia?
Ou será a agonia dos políticos entendidos como al-

guns de nós que, conjuntural e transitoriamente assu-
miam funções públicas e que, passado o tempo de ser-
viço, regressavam à vulgaridade dos homens comuns.

Com isto não digo que nesse tempo os políticos fos-
sem intrinsecamente honestos e não se aprovetitas-
sem do seu poleiro. Faziam-no, mas eram gente como 
nós na mesma.

Mas hoje ser político é diferente, faz parte de uma 
carreira altamente especializada, algo que é feito de 

uma forma dedicada e profissional por aqueles que por 
aí encarreiram, com exclusão dos outros que são ape-
nas os que os escolhem.

Ora quem escolhe, quer ver diferença, razão de ser 
para a escolha que faz.

O mais engraçado é que hoje, da célebre frase “Eles 
comem tudo e não deixam nada” a única coisa que sub-
siste e resiste é a palavra “Eles”.

De resto, sejamos sinceros, com o escrutínio que a 
Justiça faz aos políticos, estes já não conseguem comer 
nada fora da mesa … Daí terem o cuidado de colocar a 
mesa legalmente opulenta.

“Eles” mostram assim que não são iguais a nós.
Ciclicamente convidam-nos para a sua mesa…Nas 

eleições.
As acções de campanha já não são comícios, mas al-

moços e jantares para que nos convidam para a tal dita 
mesa, e em que só pagamos se quisermos, pois a nossa 
presença já é suficiente para tapar os lugares vazios 
pelo desinteresse que “Eles” nos merecem.

Mas nós, ainda assim, não vamos.
Talvez porque somos uma sociedade em que cada 

vez mais apreciamos o humor da Stand-up comedy on-
de o que é mais fácil é ridicularizar a política, e humoris-
tas como o referido sabem fazê-lo.

Os políticos prestam-se ao papel e fazem o impossí-
vel para nos chamar a atenção deixando-se ridculari-
zar. Diria até que fazem de propósito.

E, sejamos honestos, Henrique IV de França dizia 
que Paris valia bem uma Missa.

Bruxelas vale bem ser-se alvo da chacota geral.
Se de outro modo se não conseguir chamar a nossa 

atenção.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

As eleições europeias

Muitas pessoas, em todo o mundo, já 
experimentaram, em determinado 
tempo da sua vida, esta área da saú-
de, denominada fisioterapia. 
A fisioterapia é uma área da saúde 
destinada, principalmente, a preve-
nir, reeducar e/ou tratar lesões/dis-
funções musculares, neurológicas, 
respiratórias, nas diferentes idades.
Por exemplo, alguém que tenha uma 
entorse num tornozelo, dirige-se ao 
fisioterapeuta e este irá aplicar tra-
tamentos para diminuir o processo 
inflamatório e a dor – a esta fase de-
signa-se por tratamento. Seguida-
mente, é necessário aumentar todos 
os movimentos do tornozelo que fi-
caram diminuídos por causa da lesão 
– a esta fase designa-se reabilitar. 
Muitas pessoas pensam que nesta 
fase, o tratamento está terminado. 
Contudo, esse pensamento não é to-
talmente correto, pois aumenta a 
probabilidade de ocorrer uma nova 
entorse, no mesmo membro ou no 
outro, devido a compensações e fal-
ta de estabilidade. Por isso, é neces-
sária uma última fase de tratamento 
designada por reeducação. Através 
de exercícios terapêuticos e pro-
priocetivos, isto é, “dar” a conhecer 
ao corpo a posição correta deste no 
espaço, como por exemplo, estar 
sentado, em pé, a andar, a correr, 
etc., evita-se o reaparecimento das 
entorses, diminuindo a gravidade 
das mesmas.  
A fisioterapia é uma ciência que aju-
da a dar qualidade de vida a pessoas 
com lesões e patologias, tais como 
artroses, tendinites, entorses, hér-
nias, problemas musculares, neuro-
lógicos (AVC) entre muitos outros. 
Incide ainda sobre doenças pulmo-
nares, amputações, osteoporose, 
saúde na mulher, saúde mental, des-
porto, dermatofuncional (estética), 
cuidados continuados e paliativos.
Portanto, agora que sabe quais al-
guns dos benefícios da fisioterapia, 
não se esqueça de cuidar de si, recor-
rendo a um fisioterapeuta.

Para que serve  
a fisioterapia?

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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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
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O
s cinco homens e 
duas mulheres, 
com idades com-

preendidas entre os 25 e os 
50 anos, detidos na quarta-
-feira dia 15 de maio no âm-
bito da operação “prazo fi-
nal” da PJ, vão aguardar o 
desenrolar do processo judi-
cial em liberdade. “Apenas” 
ficaram sujeitos a termo de 
identidade e residência. A 
decisão foi tomada pelo juiz 
de Instrução criminal, ainda, 
sediado no tribunal do Mar-
co de Canaveses. 

Ao cabo de dois anos de 
investigação, a operação 
“Prazo Final” levou à deten-
ção de sete pessoas, entre as 
quais o dono da empresa 
Wood One num processo de 
suspeitas de obtenção e uso 
indevido de fundos comuni-
tários. Pelo meio, há uma 
mansão com piscina avaliada 
como “um palheiro” de 12 mil 
euros.

A Wood One, localizada 
em Lordelo, que já foi o líder 
de mercado em produção de 
mobiliário escolar, foi rei-
naugurada, em 2015, pelo 
então vice-primeiro-minis-
tro Paulo Portas, depois de 
ter sido salva da falência, 
com apoios públicos e comu-
nitários. Uma reinauguração 
pomposa da fábrica que se 
apresentava como inovado-
ra e a primeira do mundo a 
funcionar 100% a energia 
solar.

A Wood One recebeu 3,1 

milhões de euros de fundos 
comunitários, através do 
programa “Portugal 2020”. 
Mas passados apenas dois 
anos da inauguração, faliu, 
deixando dívidas superiores 
a 10 milhões de euros.

O dono da empresa, Ma-
nuel Luís Martins, um dos 
detidos na operação “Prazo 
Final”, também pediu a insol-
vência pessoal em 2018, um 
ano depois de ter vendido a 
Wood One à Famo por ape-
nas um euro. Desta forma, 
segundo a investigação da 
Polícia Judiciária (PJ), “lim-
pava” as dívidas pessoais e 
poderia depois recuperar o 
património que estaria em 

nome de testas-de-ferro.
Terá sido nestas circuns-

tâncias que surgiu uma de-
núncia anónima que despo-
letou a investigação.

A PJ suspeita que a Wood 
One foi sempre uma empre-
sa de fachada que visou ape-
nas angariar fundos comuni-
tários para uso pessoal dos 
suspeitos.

Manuel Luís Martins terá 
usado parte dos subsídios, 
alegadamente obtidos inde-
vidamente, através de um 
esquema de faturação falsa 
para construir uma moradia 
d e  l u x o  e m  P a ç o s  d e 
Ferreira.

A mansão com piscina, 

campo de ténis e mais de 250 
metros quadrados de área 
terá sido avaliada e vendida 
por apenas 12 mil euros, por 
estar registada nas Finanças 
como palheiro, conforme 
adiantaram o Jornal de Notí-
cias e o Correio da Manhã. A 
moradia esteve à venda em 
várias imobiliárias por 600 
mil euros, mas os anúncios 
de venda foram retirados no 
dia 18 de maio, três dias após 
ser conhecida a investigação 
policial, apurou O Progresso 
de Paredes

O antigo dono da Wood 
One terá adquirido o terreno 
com um palheiro em Rai-
monda, Paços de Ferreira, 

por uma bagatela. Depois de 
usar alegadamente os fun-
dos comunitários para o 
transformar numa mansão, 
terá vendido o imóvel, há 
cerca de um ano, a uma em-
presa que a PJ suspeita ser 
detida por testas-de-ferro 
do empresário.

Segundo o JN apesar de já 
ser então uma mansão, ainda 
estava registada nas Finan-
ças como um mero palheiro e 
foi vendida por apenas 12 mil 
euros. A empresa que com-
prou a mansão também é do-
na do apartamento onde 
Manuel Luís Martins vive 
atualmente.

Estes dados levam a PJ a 

suspeitar que o casal desta 
empresa, que está entre os 
arguidos do processo, seja 
t e s t a - d e - f e r r o  d o 
empresário.

Após os processos de fa-
lência da Wood One e de 
Manuel Luís Martins, há vá-
rios prejudicados, com valo-
res relevantes a receber. Em 
causa estão, nomeadamen-
te, dívidas de 3 milhões de 
euros à Caixa Geral de Depó-
sitos, de 10 milhões a vários 
credores, entre os quais o 
Estado, de meio milhão de 
euros ao Fisco e de mais 
meio milhão aos trabalhado-
r e s  d a  e m p r e s a  d e 
mobiliário.

Ex-donos da Wood One suspeitos de  
branqueamento e fraude mas em liberdade
CRIME. Detidos para interrogatório, os arguidos, sete no total, foram libertados pelo Juiz de Instrução Criminal. Vão aguardar o 
desenrolar do processo em liberdade. 

António Orlando  | texto
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Operação Prazo Final  

No âmbito desta operação, que envolveu a participa-

ção de cerca de 70 investigadores da Diretoria do Nor-

te da Polícia Judiciária e inspetores tributários da Dire-

ção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária, 

realizaram-se 22 buscas domiciliárias e não domiciliá-

rias nos Concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Vila 

Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e 

Matosinhos, e foram detidos 7 indivíduos, 5 do sexo 

masculino e 2 do sexo feminino, com idades compreen-

didas entre os 25 e os 50 anos, “fortemente indiciados 

pelos referidos crimes”, garante a PJ.

O 
“Cartão Famí-
lia”, apresenta-
d o  n o  â m b i t o 

do Dia Internacional da Fa-
mília, permite aos agrega-
d o s  m a i s  c a r e n c i a d o s  o 
acesso a bens e serviços a 
preços mais reduzidos me-
diante requerimento e aná-
lise da situação socioeco-
nómica dos agregados fa-
miliares, de acordo com o 
Regulamento Municipal 
para a Atribuição de Apoios 
Sociais, por parte do pelou-
r o  d e  A ç ã o  S o c i a l  d a 
autarquia.

O  c a r t ã o  d á  a c e s s o  a 
descontos na compra de 
vestuário, calçado, produ-
tos alimentares, e acesso 
gratuito às atividades de 
cariz cultural organizadas 
pelo Município de Paredes.

O projeto conta, desde 
já, com a colaboração de 
vários parceiros locais, que 
se comprometem a conce-
der os produtos e serviços 
a preços mais vantajosos, 
reforçando o dinamismo do 
comércio local e fomentan-
do o sentido de responsabi-
lidade social.

As entidades protocola-
das serão identif icadas 
através de um dístico com a 
imagem alusiva ao projeto.

Serão atribuídos des-
contos no vestuário, calça-
do, frutas e legumes, carne, 
consultas médicas, livros e 
material escolar, entre ou-
tros produtos e serviços.

O “Cartão Família” é gra-
tuito e vem dar resposta 
social às necessidades evi-
denciadas e sentidas pelos 
a g r e g a d o s  f a m i l i a r e s 
acompanhados pelo Pelou-
r o  d e  A ç ã o  S o c i a l  d a 
autarquia.

Cartão Família  
com descontos para os 
mais carenciados 
INCLUSÃO. Câmara Paredes apresentou o projeto “Cartão Família”. O título tem o 
propósito de proporcionar descontos àqueles que têm um rendimento mensal per ca-
pita de 217,88 euros (máximo).

António Orlando  | texto

Alexandre Almeida
Presidente de Câmara

“Este projeto estava a ser traba-
lhado há alguns meses. Nunca 
como hoje se discutiu tanto a fa-
mília. O paradigma da família 

mudou. Já lançamos outras medidas de apoio à família 
como o caso da tarifa social de água, saneamento e resí-
duos sólidos que está a avançar, estamos a preparar o 
aumento do número de creches em Paredes. Temos sem-
pre que ter por base as famílias que mais necessitam por-
que em Paredes ninguém poderá ficar para trás.”

Beatriz Meireles
Vereadora com o  
Pelouro da Ação Social

“Era urgente começar a defender a 
igualdade de direitos e de oportuni-

dades das famílias de Paredes que, infelizmente, 
não têm as condições económicas adequadas para 
adquirirem vestuário, calçado, produtos alimenta-
res, manuais escolares, cultura e outros bens e ser-
viços. Tal como já fazemos com os óculos, com o tra-
tamento dentário ou com as próteses auditivas, de 
forma a dinamizar o comércio local e o sentido de 
responsabilidade social.”

A s s i m ,  d e s t i n a - s e  à s  
famílias carenciadas resi-
d e n t e s  n o  c o n c e l h o  d e  
Pa r e d e s  h á  p e l o  m e n o s  
6 meses, que se encontrem 
em situação de carência 
económica comprovada. 
I s t o  é ,  a p r e s e n t e m  u m  
rendimento mensal per ca-
pita do respetivo agregado 
familiar igual ou inferior  
a  5 0 %  d o  v a l o r  d o  I A S  -  
Indexante dos Apoios So-
ciais (o valor do IAS é de 
435,76 euros),  por cada 
elemento, ou seja, que te-
nham um rendimento men-
sal, no máximo até 217,88 
euros e não se encontrem a 
beneficiar de apoios de ou-
tras entidades para o mes-
mo fim, sendo um cartão 
identificativo pessoal  e 
intransmissível.Tlf.: 2555 782 178

PUB

A  W o o d O n e  f o i 
inaugurada em Lorde-
l o  a  1 5  d e  m a i o  d e 
2015 pelo vice-pri-
meiro-ministro Paulo 
Portas. A empresa lí-
der de mercado em 
produção de mobiliá-
rio escolar mudava-se 
para a Zona Industrial 
de Lordelo, para uma 
nova unidade com 11 
mil metros quadrados, 
que representava um 
investimento de 5 mi-
lhões de euros.

A empresa empre-
gava quase meia cen-
tena de pessoas, em 
2 0 1 4  e  n a  o c a s i ã o 
anunciava um cresci-
mento de quase 10% 
face ao ano anterior, 

em faturação. À data 
da inauguração, o en-
tão vice-presidente da 
Câmara de Paredes, 
Pedro Mendes, desta-
cou o orgulho que sen-
tia em inaugurar uma 
fábrica com tamanha 
importância para o 
concelho. Elogiando a 
coragem e a visão do 
empresário Manuel 
Luís Martins. “Parabe-
nizo-o pelo empreen-
dedorismo e pelo gé-
nio empresarial, por-
q u e  é  c o m  e s t a s 
iniciativas que Portu-
gal sai da crise, o su-
cesso económico de-
ve-se aos empresários 
que não atiram a toa-
lha ao chão”.

Wood One inaugurada 
por Paulo Portas

Autarcas apresentaram 
Cartão Família

Jovens músicos
de Paredes 

abrilhantaram
a cerimómia
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O 
crescente flage-
lo dos incêndios 
florestais impõe 

um ciclo de mudança de cul-
turas que promova a reno-
vação e devolva uma nova 
esperança no mundo rural. 
A ideia foi defendida por es-
pecialistas no debate públi-
co sobre Florestas e Susten-
tabilidade nas Serras do 
Porto realizado pela Asso-
ciação para o Desenvolvi-
m e n t o  d a  Fr e g u e s i a  d e 
Aguiar de Sousa (ADFAS).

A discussão técnica so-
bre estas temáticas envol-
vendo os três municípios 
das Serras do Porto decor-
reu no dia 18 de maio e en-
cheu a sala principal  da 
Quinta da Costa em Aguiar 
de Sousa.  

Para os especialistas, en-
tre os quais, Xavier Viegas, 
Diretor do Laboratório de 
Estudos Sobre Incêndios 
Florestais da Universidade 
de Coimbra, que saltou para 
a ribalta na sequência do cir-
co mediático sobre os incên-

dios de Pedrógão, a causa de 
verdadeiras tempestades 
de fogo, com as consequên-
cias trágicas, conhecidas 
neste País, “são resultado 
dum crescente potencial de 
combustível, daí que se im-
põe um ciclo de mudança de 
culturas, de renovação e de 
esperança no mundo rural, 
face a este fenómeno dra-
mático que se abate sobre 
as comunidades locais”. 

Na ocasião, foi realçada a 
importância do ato contí-
nuo destas iniciativas envol-
vendo a população local e 
dos peritos “com vista a evi-

tar situações catastróficas 
como as que decorreram no 
passado em Aguiar de Sousa 
e no País”.

Foram abordados os te-
mas da proteção florestal, 
gestão e combate a incên-
dios, associativismo e políti-
ca florestal, o quadro comu-
nitário e fundos estruturais 
de apoio à floresta e o eco-
turismo nas margens do Rio 
Sousa e Ferreira e nas ver-
tentes das Serras de Sta. 
Justa, Pias, Castiçal, Sta. 
Iria, Sra. do Salto e Couce.

O debate realçou a ne-
cessidade do desenvolvi-

Xavier Viegas defendeu em Aguiar de Sousa  
um ciclo de mudança de culturas no mundo rural
AMBIENTE. Diretor do Laboratório de Estudos Sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra foi estrela no debate 
sobre Florestas e Sustentabilidade nas Serras do Porto. “Afinal, não é só paisagem, há mais vida na floresta”, conclui a ADFAS.

António Orlando  | texto

Ações urgentes no terreno:

- Reparação e melhoria da Rede viária florestal (RVF);

 - Identificação da RVF, mapeada e dotada de condições 

de circulação segura em caso de incêndio, para além do 

referido 

 - Criação no interior da floresta, de locais seguros de au-

xílio à mobilidade aos meios de combate ao fogo, como 

por exemplo: bolsas de inversão de marcha e de cruza-

mento de viaturas protegidas e sinalizadas ou outros.

 - Infraestruturas locais de abastecimento de meios ter-

restres (MI), heliportos associados a bolsas de água com 

localização estratégica e sinalização para meios aéreos

 - Rede de marcos de Incêndio com densidade da ordem 

de 1 ponto de água por cada 100ha (1Km2), identifica-

dos, sinalizados e mapeados. O Relatório de defesa con-

tra incêndio das Serras do Porto, tendo por base a infor-

mação dos PMDFCI, refere que se encontram”. referen-

ciados 32 pontos de abastecimento de água. No entanto 

a sua distribuição espacial não é uniforme, verificando-se 

uma maior concentração nas Serras de Banjas e Santa 

Iria…”. Devem ser reforçados os pontos de água, com 

uma distribuição mais regular no território, e assegurar a 

operacionalidade dos existentes.

 -Rede de Postos de Vigia (RPV), vídeo vigilância eletróni-

ca, equipamento local de captação de imagem em tem-

po real com cobertura em toda a área da mancha flores-

tal, com redundância e 24horas sobre 24horas.

 - Identificação instantânea da ignição do fogo, do seu au-

tor e acionamento automático da primeira intervenção 

de combate.

 - Meios no terreno fortemente dissuasores aos autores 

de ignições de incêndio - Apoio á operacionalidade dos 

meios aéreos: heliportos.

 - Parques de posicionamento de meios terrestres e aé-

reos e de reabastecimento;

 - Disponibilidade dos meios terrestres e aéreos;

 - Sistema de informação Geográfica - SIG complementa-

do com ferramenta de software para localização dos 

pontos de água, rede viária florestal e outros.

mento estrutural de apoio 
ao efetivo trabalho das 
equipas de combate a incên-
dios, designadamente, com 
caminhos e reconhecimen-
to local, da imperativa ne-
cessidade de dar as condi-
ções de saneamento básico 
às populações locais, e de 
despoluição do rio Sousa. 

Foi também defendida a 
reserva de estruturas de 
apoio ao combate aos incên-
dios, por exemplo, a instala-
ção de bocas de incêndio, a 
formação e informação das 
pessoas antecipadamente 
sobre as melhores formas 
de atuar em condições me-
nos e mais gravosas de casos 
de incêndio e de apoiar de 
forma eficiente e efetiva as 
associações e os organis-
mos que trabalham no do-
mínio da proteção civil. 

Em alusão à componente 
económica no PIB da maté-
ria-prima florestal e da po-
tencialidade e retorno eco-
nómico com o ecoturismo, 
foi concluído que “afinal, 
não é só paisagem, há mais 
vida na floresta”.

A sessão contou com os 

palestrantes Américo Men-
des, da Universidade Católi-
ca do Porto e Presidente da 
Associação Florestal do Va-
le do Sousa, Vítor Poças, 
Presidente da Associação 
das Indústrias da Madeira e 
Mobiliário de Portugal e 

Duarte Nogueira, engenhei-
ro do Ambiente local além 
de Xavier Viegas.

O debate foi moderado 
pelo Heli Costa e Camilo 
Mota, este último, presiden-
te da Associação da Fregue-
sia de Aguiar de Sousa.
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Casa da Cultura 
de Paredes vai 
acolher um con-

junto de palestras organiza-
do pelo movimento Be Bri-
ght (ser brilhante) que tem 
por finalidade “dar a conhe-
cer informações atuais, esti-
mular a partilha de opiniões 
e criar um conceito que im-
p u l s i o n e  e  d i n a m i z e  a 
cidade”.

A primeira palestra agen-
dada para este fim de sema-
na (25 e 26 de maio), incidirá 
sobre a nutrição materno-in-
fantil e desportiva.  “Preten-
demos divulgar e desmistifi-
car o recente desenvolvi-

m e n t o  d a  á r e a  e  s u a 
aplicabilidade, baseada em 
evidência científica”, explica 
Ana Rita Oliveira Sofia, 
Coordenadora de Comuni-
cação do Be Bright.  Faz 
igualmente parte do progra-
ma desta primeira palestra a 
r e a l i z a ç ã o  d e 
showcookings.

Organizado por jovens 
Paredenses a iniciativa tem 
como principal objetivo 
“proporcionar aos partici-
pantes do evento uma expe-
riência enriquecedora para a 
sua vida pessoal e profissio-
nal”, refere a fonte.

O dia 25 de maio, em que 
a temática abordada será a 
Nutrição Desportiva recebe 
os oradores, Solange de Al-

meida Fernandes (Nutricio-
nista e Mestre em Treino de 
Alto Rendimento que exerce 
funções no Sport Lisboa e 
Benfica), Luís Miguel Silva 
(Nutricionista do Centro de 
Medicina Desportiva do 
Porto e no União Desportiva 

Oliveirense) e Filipe Sousa 
(atual Nutricionista do Clu-
be Desportivo das Aves e do 
Clube do Rio).

Já no dia 26 de maio, o te-
ma será a Nutrição Materno-
-Infantil com Rui Lima, nutri-
cionista que exerce funções 

na Direção de Serviços de 
Educação Especial e Apoios 
Socioeducativos da Direção-
-Geral da Educação e tem si-
do um dos responsáveis pe-
las orientações para a oferta 
alimentar em meio escolar, 
nomeadamente para os bu-

fetes e para os refeitórios e 
Sandra Silva, Vice-Presiden-
te da Direção da Sociedade 
Portuguesa para o Estudo da 
Obesidade e Doutora em 
Saúde e Condição Física.  
“Estes são apenas alguns dos 
vários oradores, que estarão 
presentes”, garante Ana Rita 
Sofia.

A iniciativa do Be Bright 
“tem uma vertente de res-
ponsabilidade social e convi-
da cada participante a entre-
gar um bem alimentar que 
irá reverter a favor de uma 
associação do concelho de 
Paredes de forma a ajudar as 
pessoas mais carenciadas”, 
conclui a responsável. 

A entrada na palestra tem 
um custo de 4,5 euros.

Jovens de Paredes organizam palestra sobre 
nutrição materno-infantil e desportiva 
CONFERÊNCIA. Almeida Fernandes, Nutricionista e Mestre em Treino de Alto Rendimento que exerce funções no clube SL 
Benfica, é um dos palestrantes.

António Orlando  | texto

Casa da Cultura  
acolhe conferências
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JORNADA 34ªJOR. 
  12/05

Leça 2-0 P. Castelo

Lus. Lourosa 1-0 Paredes

Gondomar 0-0 Águeda

FC P. Rubras 2-2 Cinfães

Cesarense 0-0 Amarante FC

Gafanha 0-4 Sp. Espinho

AD Sanjoanense 4-1 Lusitano FCV

U. Madeira 0-2 Marítimo B

SC Coimbrões 4-2 Sp. Mêda

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Sp. Espinho 69 34
2 Lusitânia Lourosa 69 34
3 Gondomar 64 34
4 Águeda 60 34
5 Lusitano FCV 59 34
6 AD Sanjoanense 55 34
7 Amarante FC 54 34
8 SC Coimbrões 49 34
9 Marítimo B 49 34
10 Paredes 46 34
11 U. Madeira 44 34
12 Leça 43 34
13 FC Pedras Rubras 42 34
14 Cinfães 41 34
15 Gafanha 37 34
16 Penalva Castelo 28 34
17 Cesarense 25 34
18 Sp. Mêda 2 34

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B

2018/19

FINAL DA TAÇA 
AFP

 2018/19

NOTA

Espinho e Lourosa garanti-

ram passagem ao play-off 

de subida. Cinfães, Gafanha, 

Penalva Castelo, o Cesarense 

e Mêda foram despromovidos 

aos Distritais.

Final  

  05/11

A. Gandra 1-1 FC Vilarinho

 (3-4)g.p.

JORNADA 1ªJOR. 

  11/05

Canelas 2010 1-0 Rebordosa AC

JORNADA 1ªJOR. 

  12/05

CRCD Varziela 2-0 ISC Sobreirense

GDC Ferreira 3-0 ARD Macieira

JORNADA 2ªJOR. 

  11/05

Rebordosa AC 1-1 Valadares Gaia

Tirsense 0-1 Canelas 2010

JORNADA 2ªJOR. 

  18/05

ISC Sobreirense 1-0 GDC Ferreira

  19/05

ARD Macieira 1-1 CRCD Varziela

JORNADA 3ªJOR. 

  25/05

Canelas 2010 vs Valadares Gaia

Rebordosa AC vs Tirsense

JORNADA 3ªJOR. 

  25/05

CRCD Varziela vs GDC Ferreira

ISC Sobreirense vs ARD Macieira

JORNADA 4ªJOR. 

  02/06

Rebordosa AC vs Canelas 2010

Tirsense vs Valadares Gaia

JORNADA 4ªJOR. 

  02/06

ISC Sobreirense vs CRCD Varziela

ARD Macieira vs GDC Ferreira

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 Canelas 2010 6 2

2 Valadares Gaia 4 2

3 Rebordosa AC 1 2

4 Tirsense 0 2

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 CRCD Varziela 4 2

2 ISC Sobreirense 3 2

3 GDC Ferreira 3 2

4 ARD Macieira 1 2

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
APURAMENTO CAMPEÃO  2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO
APURAMENTO CAMPEÃO

2018/19

O Aliados FC Lordelo levou a cabo nos passa-
dos dias 1, 3 e 4 de Maio o seu 1º Congresso de 
Treinadores de Futebol, realizado no auditório 
da Fundação ALord, na cidade de Lordelo. Em 
evento que foi creditado pelo IPDJ com 3,8 UC 
para renovação das cédulas dos treinadores.

Inserida nas comemorações do 69º aniversá-
rio do clube lordelense, esta formação reuniu um 
alargado leque de oradores prestigiados do nos-
so futebol, essencialmente treinadores, mas 
também dirigentes.

“Foi um evento muito interessante, com te-
mas diferentes do normal e que permitiram a 
vários treinadores, além de renovarem a cédula 
de treinador, a possibilidade de ouvirem novas 
ideias e trocarem experiências”, referiu, Juvenal 
Brandão, da organização. 

A última jornada do cam-
peonato nacional 3ª divisão 
decorreu no domingo 12 de 
maio. GDC Fânzeres rece-
beu o USC Paredes na jorna-
da que decidia quem seria a 
equipa a participar no apu-
ramento para a subida de 
divisão. 

O único resultado que 
interessava à equipa de pa-
redes era a vitória. Porém 
no final do encontro o mar-
cador registou um empate.

Num pavilhão muito difí-
cil e completamente cheio 
de adeptos das duas equi-
pas, foi o Paredes que en-
trou melhor com Gonçalo 
Figueiredo a fazer o 1-0, o 
Fânzeres conseguiu inver-
ter o resultado ainda na pri-
meira parte, tendo o João 
Sousa feito o golo do empa-
te para os paredenses. 

Na primeira parte ainda 
o guarda Redes João Patrí-
cio esteve em grande desta-
que ao defender um penalti 
e um livre direto. Na segun-

da parte entrou melhor a 
equipa de Fânzeres, no en-
tanto a equipa de Paredes 
conseguiu dar a volta ao re-
sultado estando a 5 minutos 
do fim a ganhar por 4-3 com 
golos de Nené Magalhães e 
Gil Cardoso. 

O empate surgiu a dois 
minutos do fim. “Foi um 
grande jogo de hóquei em 
patins, uma grande presta-
ção da equipa de Paredes, 
que fez uma época excelen-
te que voltou a fazer vibrar a 
cidade com o Hóquei em 
Patins”, diz Hélder Venda, 
dirigente do USCP.

As atenções passam ago-
ra para as equipas da forma-
ção. As equipas de sub 13 
iniciam a “final-four”, esta 
sexta-feira às 21h diante do 
Valongo. Os sub 15 rece-
bem amanhã, sábado às 15h 
o Alfena. A equipa de escola-
res recebe domingo o ADF-
GU ás 11h30. Os jogos reali-
zam-se no pavilhão da EB 
2,3 de Paredes.

Congresso do Aliados  
reuniu treinadores de futebol

HÓQUEI EM PATINS 

USC Paredes falha acesso ao  
apuramento de subida por um golo

Torneio Cidade 
Paredes

O União Sport Club de 
Paredes realiza no dia 1 de 
junho de 2019 a 3° Edição 
do Torneio Cidade de Pa-
redes - Veteranos no Está-
dio das Laranjeiras e con-
tará com a participação do 
S.L. Benfica, Vitória S.C., 
S.C. Vila Real e U.S.C. 
Paredes.

Sobre Futebol

Hoje deixo aqui as altera-
ções principais já aprovadas às 
Leis do Jogo que entram em vi-
g o r  n a  p r ó x i m a  é p o c a , 
2019/20:

1- SUBSTITUIÇÃO DE JO-
GADORES – Os jogadores que 
vão ser substituídos passam a 
ter de sair pela linha mais próxi-
ma de onde se encontram. Ob-
jectivo é diminuir o tempo per-
dido com as substituições.

2- CARTÕES PARA OS 
TREINADORES – Os árbitros 
passam a exibir o cartão amare-
lo e vermelho aos treinadores e 
a todos os elementos do banco 
de suplentes. Deixam, assim, de 
só os advertir ou expulsar ver-
balmente. O intuito é tornar 
pública a sanção disciplinar que 
normalmente apenas constava 
no relatório do árbitro.

3- PONTAPÉS DE BALIZA E 
PONTAPÉS LIVRES DENTRO 
DA ÁREA – A bola passa a estar 
em jogo quando é chutada e ga-
nha movimento, ao contrário 
do que acontece actualmente, 
em que só é considerada estar 
em jogo quando sai da grande 
área. A intenção é dar mais di-
namismo ao jogo.

4- BOLA AO SOLO – Passa a 
ser jogada apenas pelo jogador 
que tocou a bola pela última vez 
antes da interrupção do jogo. 
Os outros atletas têm de ficar a 
quatro metros de distância. Isto 
serve para evitar falso fair-play.

5- MÃO NA BOLA – Se um 
jogador que está a atacar, mar-
car um golo com a mão ou como 
braço, mesmo que seja sem in-
tenção, o golo será anulado. O 
mesmo acontece se numa joga-
da o atacante ganhar a posse de 
bola ou o controlo dela da mes-
ma forma e na sequência mar-
car golo ou a der a marcar.

6- MARCADOR DE PENÁL-
TI – Se quem cobra um penálti 
se lesionar na jogada em que é 
assinalado o castigo máximo, 
esse jogador pode ser assistido 
dentro do terreno de jogo e em 
seguida bater o penálti, não ten-
do de sair do terreno de jogo e 
ficar impedido de o bater.

7- BOLA OU CAMPO NO 
INÍCIO DO JOGO – É o regres-
so à versão clássica. O capitão 
de equipa que ganhar o sorteio 
inicial pode escolher a bola ou o 
campo. Actualmente é obriga-
do a escolher o campo, sendo a 
saída com bola atribuída à outra 
equipa.

8- LEI DA VANTAGEM NO 
CARTÃO AMARELO OU VER-
MELHO – Se um jogador come-
ter uma falta merecedora de 
cartão amarelo ou vermelho e a 

equipa adversária bater a bola 
rapidamente para criar uma si-
tuação clara de golo, o árbitro 
deve deixar o jogo seguir e só 
depois exibir o cartão para au-
mentar o tempo de jogo e bene-
ficiar o ataque.

9- DISTÂNCIA DA BARREI-
RA – Se uma equipa formar a 
barreira com três ou mais joga-
dores, o árbitro tem que garan-
tir que os adversários ficam a 
pelo menos um metro de dis-
tância da barreira, seja atrás ou 
ao lado desta. O objectivo é evi-
tar os conflitos que actualmen-
te existem entre jogadores ad-
versários nesses momentos.

10- POSIÇÃO DOS GUAR-
DA-REDES NA COBRANÇA 
DE PENÁLTIS – Durante a defe-
sa de um penálti, o guarda-re-
des tem de ter obrigatoriamen-
te pelo menos um dos pés sobre 
a linha de baliza, esteja ele pou-
sado na relva ou no ar, até o re-
mate ser executado.

11- GUARDA-REDES TO-
CA A BOLA NO LANÇAMEN-
TO DE LINHA LATERAL APÓS 
O ATRASO – Ao contrário do 
que acontece actualmente, o 
guarda-redes poderá tocar a 
bola com as mãos se, ao tentar 
chutar a bola que vem do lança-
mento de linha lateral ou do 
atraso de um companheiro de 
equipa, falhar o pontapé ou não 
acertar na bola.

12- CARTÕES EM FESTE-
JOS DE GOLOS ANULADOS 
POSTERIORMENTE – Os car-
tões amarelos mostrados a jo-
gadores na comemoração de 
um golo serão mantidos mesmo 
que posteriormente o golo seja 
anulado.

13- BOLA NO ÁRBITRO – 
O árbitro passa a ter o direito de 
interromper o jogo e recomeçá-
-lo com uma bola ao solo sem-
pre que a bola bater no seu 
corpo.

Para consulta pormenoriza-
da, o documento está no site 
oficial da FIFA e também da Fe-
d e r a ç ã o  P o r t u g u e s a  d e 
Futebol.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em Gestão de Desporto

Alterações às Leis do Jogo para a 
nova época

OPINIÃO
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A 
dupla francófona 
Sebastien Loeb/
Daniel Elena figu-

ra como a grande novidade 
da lista de inscritos do Voda-
fone Rally de Portugal 2019, 
a sétima prova do Campeo-
nato do Mundo, que arranca 
no próximo dia 30, em Pare-
des no já clássico 'shake-
down' de Baltar que este ano 
tem como novidade a possi-
bilidade de os pilotos faze-
rem três vezes o circuito e 
não duas como até aqui.

Portugal faz-se represen-
tar por vinte equipas, desig-
nadamente na categoria 
WRC2, entre os quais se des-
tacam Ricardo Teodósio, Mi-
g u e l  B a r b o s a ,  A r m i n d o 
Araújo, José Pedro Fontes, 
Bruno Magalhães e Pedro 
Meireles. Paulo Babo, um ha-
bitué navegador dos ralis 
oriundo do Marco de Cana-
veses, desta vez vai ditar as 
notas a Diogo Salvi, em Sko-
da que tem o número 37. Ao 
todo há vinte esquipas por-
tuguesas que estão inscritas 
no Rally Vodafone 2019

Quanto aos “monstros 
sagrados”, Sebastien Loeb, o 
piloto mais vitorioso de sem-
pre da história dos ralis, so-
ma nove títulos mundiais 
consecutivos (2004 a 2012), 
vai regressar com um Hyun-
dai i20 às classificativas por-
tuguesas, agora disputadas 
no Norte e Centro do País, 

sete anos depois da sua últi-
ma participação nesta prova. 
Loeb, duas vezes vencedor 
do Vodafone Rally de Portu-
gal (2007 e 2009), foi esco-
lhido pela Hyundai para se 
juntar a Thierry Neuville e 
Dani Sordo naquela que é a 
última prova da primeira me-
tade da época de 2019 do 
WRC, a disputar de 30 de 
maio a 2 de junho.

A lista de inscritos apre-
senta 11 WRC, das equipas 
oficiais da Citroën, Toyota, 
Hyundai e Ford, quatro da 
nova categoria WRC2 Pro e 
22 WRC2. Esta última cate-
goria, o WRC 2, traz novida-
des: passa a estar dividida 
em duas categorias - Pro, re-
servada às viaturas R5 das 
equipas oficiais e a “normal”, 
reservada aos privados - 

prometendo também novos 
motivos de interesse a uma 
c o m p e t i ç ã o  j á  d e  s i 
emocionante.

Realce, também, para a 
presença da Peugeot Rally 
Cup Ibérica, sendo a prova 
portuguesa a primeira do ca-
lendário desta competição.

O Vodafone Rally de Por-
tugal tem o patrocínio, entre 
outros, da Câmara de Pare-
des, que volta assim a apos-
tar na prova como um inves-
timento económico. Aquan-
do da renovação do apoio 
municipal ,  a  câmara fez 
“comprovativo” do bom in-
vestimento aos mostrar os 
resultados de um estudo de 
impacto económico levado 
realizado pelo ACP que 
aponta para um retorno eco-
nómico de 1 milhão de euros. 

Segundo o estudo o rally de 
2018 terá gerado entre 
1 . 0 9 5 . 4 5 2  e u r o s  a 
1.207.806 euros de valor de 
retorno económico direto 
(despesas de adeptos e equi-
pas no concelho de Paredes), 
fruto da participação na or-
ganização e acolhimento da 
prova. 

O estudo com coordena-
ção científica de Fernando 
Perna do Centro Internacio-
nal de Investigação em Terri-
tório e Turismo da Universi-
dade do Algarve faz notar 
que “para além dos decisivos 
fluxos de visitantes, um dos 
fatores de influência do im-
pacto económico direto ge-
rado pelo concelho de Pare-
des está na capacidade hote-
leira existente, a qual sendo 
inferior a 3% do total da re-

Paredes é a base logística preferida  
dos adeptos do Rally de Portugal
VODAFONE RALLY DE PORTUGAL 2019. Prova começa a aquecer os motores no dia 30 em Baltar. Rally arranca com 61 pi-
lotos, vinte dos quais são portugueses. Sebastien Loeb, o piloto mais vitorioso de sempre da história dos ralis regressa ao vo-
lante de um Hyundai i20.

António Orlando  | texto

Acelarar ao segundo em 18 PEC
A partida oficial do Rally 

de Portugal ocorre a 31 de 
maio, ao final do dia, às 18h 
realiza-se a cerimónia de 
partida na porta férrea da 
Universidade de Coimbra. 
N o  d i a  s e g u i n t e ,  a  1  d e 
maio, os pilotos entram em 
competição na Lousã, Góis 

e Arganil. O dia termina em 
Lousada com a superespe-
cial na pista da Costilha. 

A um (01) de junho,  o 
Rally está já plenamente 
instalado no Norte, com 
especiais em Vieira do Mi-
nho, Cabeceiras de Basto, 
Amarante (a classificativa 

mais longa da prova, com 
37,60 km, com início em 
Mondim de Basto). A Gaia 
Street Stage foi anulada 
por incapacidade financei-
ra da autarquia gaiense em 
satisfazer as exigências de 
patrocínio da organização. 
Por fim, a 2 de junho, Mon-

dim, Fafe e Luílhas aco-
lhem as derradeiras eta-
pas, antes da consagração 
dos vencedores em Mato-
sinhos onde volta a estar 
sediado o quartel general 
do rali de Portugal. O pro-
grama do Vodafone Rally 
de Portugal conta com um 

percurso de 1.463,55 qui-
lómetros, dos quais 311,59 
cronometrados ao longo 
d e  1 8  e s p e c i a i s  d e 
classificação.

E n t r e  a s  n o v i d a d e s 
agendadas para esta edi-
ção do Rali  preveem-se 
também zonas de assistên-

cia só para pneus e zonas 
de assistência para outras 
reparações e a imposição 
de os carros não poderem 
ser reparados no final do 
Rally, sendo selados e se-
guindo no estado em que 
estão para a prova seguin-
te, o Rally de Itália.

08:00/12:00
Shakedown (Pilotos P1)

09:30/12:00
Shakedown (Pilotos P2 & P3)

12:00/13:30
Shakedown (Outros pilotos)
Paredes (4,60 km)

18:00
Cerimónia de Partida
Porta Férrea, Coimbra

08h38
SS8 Vieira do Minho 1
(20,53 km)

09h31
SS9 Cabeceiras de Basto 1
(22,22 km)

10h47
SS10 Amarante 1
(37,60 km)

15h08
SS11 Vieira do Minho 2
(20,53 km)

16h01
SS12 Cabeceiras de Basto 2
(22,22 km)

17h17
SS13 Amarante 2
(37,60 km)

08h30
Partida Secção 1
Porta Férrea, Coimbra

09h48
SS1 Lousã 1
(12,35 km)

10h32
SS2 Góis 1
(18,78 km)

11h20
SS3 Arganil 1
(14,62 km)

13h51
SS4 Lousã 2
(12,35 km)

14h35
SS5 Góis 2
(18,78 km)

13h23
SS6 Arganil 2
(14,62 km)

19h03
SSS7 Lousada
(3,36 km)

08h25
SS16 Montim 1
(8,64 km)

09h08
SS17 Fafe 1

09h49
SS18 Luílhas

10h35
SS19 Montim 2
(8,64 km)

12h18
SS2 Fafe 2 – Power Stage
(11,18 km)
---------
Cerimónia de Pódio
Matosinhos

MAIO 30 JUNHO 1

MAIO 31

JUNHO 2

gião Norte admitirá em hipó-
tese uma perspetiva de cres-
cimento que deverá ser pon-
derada,  com benefícios 
transversais ao concelho e à 
região”. Os investigadores 

admitem que o concelho de 
Paredes, é preferido pelos 
adeptos “como base logística 
da sua assistência ao Rally de 
Portugal 2018 e estada no 
Norte de Portugal”.
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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

PUB

19 anos de experiência 
Apoio ao Estudo c/ explicações a todas as disciplinas

Professora Cristina Correia

Telemóvel.: 913 983 243

email.: centroestudosparedes@gmail.com

Q
uatro advogados 
filiados na dele-
gação de Pare-

des da Ordem dos Advoga-
dos (OA) foram, no dia 15 de 
maio, distinguidos pelos 25 
anos atividade profissional. 
A saber: Luísa Cristina Lo-
pes; Paula Torres; Soares 
Carneiro e Jerónimo Velas-
co. Os causídicos receberam 
uma placa de prata da dele-
gação da OA evocativa do 
percurso de 25 anos trilhado 
nos corredores da comarca 
de Paredes. 

A cerimónia que decor-
reu no átrio do Palácio da 
Justiça, contou com as pre-
senças, nomeadamente, do 
Bastonário da Ordem dos 
Advogados, do presidente 
do Conselho Superior e do 
presidente do Conselho Re-
gional da OA.

As qualidades dos home-
nageados foram evocadas 
por todos os oradores. A ce-
rimónia remonta a 2005, 
quando José Manuel Olivei-
ra, à data presidente da De-
legação de Paredes da OA, 
criou a homenagem aos ad-
vogados da comarca de Pa-
redes combatendo dessa 
forma o centralismo da en-
tão OA que limitava a Lisboa 
a  c e l e b ra ç ã o  d o  D i a  d o 
Advogados. 

Os tempos são outros, 
mas, no dizer dos causídicos, 

nem por isso mais fáceis. Há, 
aliás, mudanças que estão a 
desagradar à classe como o 
acesso dos advogados aos 
serviços dos tribunais que 
passou a ser mediado pelo 

registo em máquina de se-
nhas, no âmbito do “Justiça + 
Próxima”, programa que está 
a ser implementado pelo Mi-
nistério da Justiça. Conside-
ram um entrave a quem é da 

casa da justiça. “Sem advoga-
dos não há justiça. Nós não 
podemos ser tratados desta 
forma”, disse Paulo Pimenta, 
presidente do Conselho Re-
gional da OA, uma das vozes 

mais inconformadas com a 
mudança. 

Mais apaziguador, o bas-
tonário da OA, Guilherme 
Figueiredo, ressalvou, ainda 
assim, que o programa “O 

Justiça + Próxima”, pretende 
colocar as tecnologias ao 
serviço da justiça, “sendo” 
uma medida “fundamental, 
“não pode nunca substituir 
questões que são também 

Quarteto de advogados de Paredes 
homenageado pelas  
bodas de prata na profissão
TRIBUTO. Agradecidos os homenageados lembraram a memória de José Manuel Oliveira que foi quem instituiu a cerimónia 
em Paredes. Sistema de senhas implementado nos tribunais criticado pela Ordem dos Advogados.

António Orlando  | texto
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Luísa Cristina Lopes

“Os que me conhecem sabem que 
também para mim hoje é especial 
esta cerimónia. Não posso deixar de 
lembrar o mentor da mesma. Foi o 
dr. José Manuel Oliveira, no ano de 
2005, o mentor que imaginou que 

os advogados desta pequena comarca deviam mere-
cer a honra desta celebração. Fico contente que Pare-
des mantenha esta tradição. Foi a primeira delegação 
da Ordem dos Advogados que fez esta celebração. 
Onde ele estiver estará a olhar para nós e contente.”

Soares Carneiro

“Não sei se os advogados só por te-
rem percorrido um quarto de século 
merecem este reconhecimento dos 
seus colegas e da Ordem de Advoga-
dos. Mas para estes colegas é uma 
homenagem seguramente muito 

merecida. Lembro-me bem, quando pequeno, da hon-
ra, do prestígio social que tinha o advogado. Estou re-
conhecido e triste em simultâneo por este mais de 
quarto de século. Continuo com a mesma vontade que 
me fez abraçar a advocacia.”

Paula Torres

“Com todos vós, peças essenciais da 
engrenagem da justiça, aprendi e con-
tinuo a aprender, cresci e continuo a 
crescer. Um agradecimento especial 
ao meu patrono, Dr. Soares de Moura, 
e a todos os que passaram pelo nosso 

escritório, pelo profissionalismo, seriedade, honestidade 
e lealdade com que pautam as suas condutas. Um agra-
decimento especial à minha família, e aos meus pais, pe-
los valores e princípios com que me educaram e sem os 
quais não seria possível estar aqui hoje.”

Jerónimo Velasco

“Acho que todos os colegas gostaram 
de receber este alento a meio de um 
percurso profissional. Sei que cumpri 
um sonho de alguém que já cá não es-
tá. Um muito obrigado ao dr. Ilídio 
Meireles, amigo e patrono. Obrigado 

pela amizade e consideração, por me ter recebido como 
estagiário quando não me conhecia de lado nenhum, por 
me ter ensinado o caminho da advocacia séria, indepen-
dente e insubmissa, da advocacia que não tem medo de 
lutar pela justiça. Foi um verdadeiro farol neste percurso 
de 25 anos, ainda hoje é o farol que me guia.”

PUB

fundamentais que é a per-
manência e a presença da-
queles [advogados] que hoje 
como sempre fizeram a justi-
ça”, acrescentou, Guilherme 
Figueiredo.

O líder da OA antes já ti-
nha aludido às mudanças 
tecnológicas que existiram 
neste quarto de século coin-
cidente com os 25 anos de 
profissão dos agora homena-

geados que, “por razões his-
tóricas, não são uns 25 anos 
quaisquer. Foram 25 anos 
historicamente muito difí-
ceis” fez notar o Bastonário. 

Jerónimo Velasco, atual 
presidente da Delegação de 
Paredes da OA relevou a op-
ção de ter mantido, ao longo 
dos anos, esta tradição, dei-
xando perceber que está de 
saída da delegação.

Há 25 anos de Toga
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

PUB

O  Município de Paredes e 
a Junta de Freguesia de Bal-
tar vão realizar uma homena-
gem ao malogrado poeta Da-
niel Faria. Esta homenagem 
acontece passados 20 anos 
da sua morte. No próximo dia 
7 de junho, pelas 09h30, no 
Largo do Comendador Perei-
ra Inácio, irá ser descerrada 
uma pintura alusiva a este 
autor. Este momento contará 
com a presença de alguns 
alunos do Colégio Casa Mãe 
e do Agrupamento de Esco-
las Daniel Faria, bem como 
dos representantes do Muni-
c í p i o   e  d a  J u n t a  d e 
Freguesia. 

 Após o descerramento 
da pintura, a colaboração 
dos alunos destes estabele-
cimentos de ensino, será 
materializada através da 
leitura e distribuição de 
poemas da autoria de Da-
niel Faria, pelo centro de 
Baltar. Daniel Faria nasceu 
em Baltar,  em 10 de Abril de 
1971. Estudou Teologia na 
Universidade Católica, li-

cenciando-se mais tarde em 
Estudos Portugueses na Fa-
culdade de Letras da Uni-
versidade do Porto. Após os 
estudos, optou pela vida 
monástica e ingressou no 
Mosteiro Beneditino de 
Singeverga, onde iniciou o 
seu noviciado. Publicou em 
vida os livros Uma Cidade 

com Muralha (1991), Oxáli-
da(1992), A Casa dos Cei-
feiros (1993), Explicação 
das Árvores e de Outros 
Animais(1998) e Homens 
Que São Como Lugares Mal 
Situados (1998), aos quais 
se seguiram, de publicação 
póstuma, Legenda para uma 
casa habitada e Dos Líqui-

dos, ambos no ano 2000. O 
poeta morreu após um aci-
dente doméstico em 9 de 
junho de 1999, pouco antes 
de terminar o seu novicia-
do, ainda no mosteiro de 
Singeverga. É considerado 
um dos maiores poetas de 
s e m p r e  d o  m u n d o 
lusófono.

    BALTAR

Homenagem  ao Poeta Daniel Faria 

FAUSTINO 
 SOUSA

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou, por proposta do 
Governo, um conjunto de al-
terações às leis eleitorais 
com o objetivo de facilitar o 
exercício do direito de voto, 
com efeitos nas eleições para 
o Parlamento Europeu do 
próximo domingo, dia 26 de 
maio. Uma dessas alterações 
determinou a Eliminação do 
Número de Eleitor, bastando 

agora, no momento da vota-
ção, a apresentação do docu-
mento de identificação civil 
(Cartão de Cidadão, Bilhete 
de Identidade ou outro docu-
mento oficial de identifica-
ção civil).

Assim, os cadernos eleito-
rais estão agora organizados 
por ordem alfabética.

Em todos os atos eleito-
rais ocorrem alterações aos 

Alterações às Leis Eleitorais

Foi construída  junto à 
Rua dos Correios uma ba-
se de apoio para os diver-
sos recipientes do lixo que 
estiveram muitos anos na 
Rua Celso Coelho e que 
eram um autêntico pesa-
delo para os habitantes e 

para quem subia e descia a 
rua que dá acesso à Serra 
do Muro. A situação foi re-
solvida e esta construção 
veio colocar fim a um local 
que não tinha condições 
para  ter um recetor de li-
xo doméstico. 

Requalificação 
na Rua Celso Coelho

cadernos eleitorais, seja por 
força de alteração de resi-
dência, por reagrupamento 
de eleitores e, agora, pela sua 
organização por ordem alfa-
bética. Esta alteração não 
implica, em regra, a alteração 
do local de voto, mas ela 
ocorrerá em alguns postos 
de recenseamento.

Nesse sentido, o Ministé-
rio da Administração Interna 
recomenda aos eleitores que 
confirmem o seu local de vo-

to através dos vários meios à 
sua disposição, a saber:

SMS para o 3838 (serviço 
gratuito)

Mensagem “RE (espaço) 
número CC ou BI (espaço) 
data de nascimento (ano/
mês/dia)”

Portal do Recenseamen-
to - www.recenseamento.
mai.gov.pt

Aplicação MAI Mobile 
(“Saiba onde irá votar”)

Junta de Freguesia

Ano zero da recuperação 
do Palacete dos Pereiras

A Junta de Fregue-
sia de Baltar e o Pro-
vedor da Santa Casa 
da Misericórdia de 
Pa r e d e s ,  D r.  I l í d i o 
Meireles tiveram um 
primeiro contacto no 
sentido de aferirem a 
estratégia para inver-
ter o estado de degra-
dação e simultanea-
mente encontrar um 
caminho para aquelas 
duas infraestruturas 
que tanto dizem aos 
baltarenses. Existem 
planos que passam se-
guramente pela cons-
trução de um lar nas 
antigas instalações da 
escola e o palacete 
poderá ser convertido 
num espaço cultural 
dinâmico e semelhan-

te à Casa da Cultura 
de Paredes. Depois da 
reunião foi efetuado o 
primeiro passo que 
consistiu numa pri-
meira limpeza do lo-
cal.  A Junta de Fre-
guesia efetuou as de-
vidas diligências e o 
local começou a ser 
limpo para posterior-
mente se proceder a 
uma gradual recupe-
ração. A Junta de Fre-
guesia, a Câmara Mu-
nicipal e a Santa Casa 
da Misericórdia estão 
a começar um longo 
c a m i n h o  q u e  v a i 
transformar aquele 
espaço numa referên-
cia da Vila de Baltar e 
d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes.
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Certifico, nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado que, por escritura de 17/05/2019, 
exarada a folhas 91, do livro de notas 364, deste Cartório, A Junta da FREGUESIA DE SOBREIRA, 
pessoa colectiva de direito público nº 507.050.606, com sede na Avenida de São Pedro, nº 751, 
freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, é dona e legítima possuidora do seguinte imóvel, não 
descrito na competente Conservatória do Registo Predial: Prédio urbano, destinado a serviços, 
com a área total de duzentos e noventa e quatro metros quadrados (294m2), sendo a área de im-
plantação de cento e doze metros quadrados (112m2), composto por um piso com logradouro, sito 
na Rua do Cruzeiro, nº 136, na freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, omisso na competente 
Conservatória do Registo Predial, inscrito na matriz sob o artigo 2312.
 Que o prédio foi construído pelo Executivo da Junta de Freguesia em terreno da mesma, no início 
do seculo XX, não conseguindo, porém, precisar o ano dessa construção.
 Que o terreno em causa foi adquirido pela Junta, antes do início dessa construção, não sendo pos-
sível determinar o vendedor ou doador, ou seja, se a aquisição foi onerosa ou gratuita, nem o ano 
da sua aquisição, não obstante buscas efectuadas nos arquivos da mesma e do Município, bem 
como em Cartórios Notariais.
 Que após a aquisição e posterior construção, naquele edifício passou a funcionar a sede da Junta 
de Freguesia, com todos os serviços administrativos e públicos até ao ano de mil novecentos e 
noventa, ano em que o edifício se tornou devoluto, por transferência da sede da freguesia para as 
actuais instalações.
 Que o imóvel terá cerca de cem anos, e que, para além de ter albergado a sede da junta de fregue-
sia, e após a transferência da sua sede, albergou ainda, por cedência temporária de instalações, o 
posto médico, a casa do povo, a ministração de aulas de ensino primário em regime da complemen-
taridade, entre outras actividades e utilizações ocasionais ao serviço da comunidade.
 Que a posse exercida é publica, contínua e pacifica, sem interrupção e ostensivamente com conhe-
cimento de toda a gente, sendo que a junta de freguesia após a construção e ao longo dos anos foi 
fazendo as obras de conservação necessárias, suportando os encargos de limpeza e arranjos ex-
teriores. Que, por não dispor de elementos, não consegue fazer o registo do imóvel a seu favor por 
não ser titular de documentos para o registo, justificando o seu direito por esta escritura de justi-
ficação notarial, para efeitos de primeira inscrição.
 É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o original na parte reproduzida.

 Porto, e Cartório Notarial, em 17 de Maio de 2019

A Notária, 
Ana Paula Castro

PUB

O Pelouro do Ambiente do 
Município de Paredes dedi-
cou uma semana à sensibiliza-
ção ambiental com dezenas 
de atividades que terminam 
neste sábado, dia 25 de maio. 
As atividades desenvolvidas 
com o propósito de sensibili-
zar a comunidade escolar e da 

população em geral para as 
questões ambientais percor-
reram as freguesias de Loure-
do, Baltar, Aguiar de Sousa, 
Rebordosa, Lordelo, Recarei, 
Vilela, Cristelo, Sobrosa e Pa-
redes. O programa da semana 
do ambiente incluiu ações de 
limpeza em ribeiras, exposi-

ções temáticas, atividades ao 
ar livre, plogging, entre ou-
tras. O pelouro gerido pelo vi-
ce-Presidente Francisco Leal, 
realça o trabalho desenvolvi-
do pelas escolas e a forma co-
mo têm preparado os alunos e 
os têm alertado para a impor-
tância do meio ambiente.

Paredes vive "Semana do Ambiente" 

O  g i n á s i o  F i t i n  v a i 
apresentar uma activida-
de no próximo dia 26 de 
maio no O Parque do Rio 
Ferreira acolhe no dia 26 

de maio uma prova de ca-
riz desportivo designada 
por Boot Camp realizada 
por um ginásio da cidade. 
A atividade é totalmente 

gratuita independente-
mente da idade dos parti-
cipantes.  É uma atividade 
totalmente gratuita e é 
para todas as idades.

Nos últimos meses a 
Cidade de Rebordosa tem 
sido o palco de abandono 
de animais domésticos, 
sobretudo de cães. 

Vá r i a s  n i n h a d a s  d e 
cães têm sido encontra-
das em zonas de baldio. 
Aparentemente os ani-
mais  são abandonados 
pelos proprietários. Refi-

ra-se que estas situações 
são passiveis de crime. 

“Ter um animal tem de 
ser um compromisso para 
a vida. 

Os canis municipais e 
intermunicipais por vezes 
são a única alternativa 
possível para acolher os 
a n i m a i s  a b a n d o n a d o s , 
mas atualmente até esses 

sítios estão a ficar lotados 
por isso e para isso as pes-
soas que tem os seus ani-
m a i s  e  n ã o  q u e r e m  t e r 
mais. O que se exige é que 
façam o controlo de nata-
lidade.  O processo é sim-
ples e pode ser feito em 
qualquer veterinário”, ex-
plica fonte da autarquia 
local.

A Igreja Matriz de Rebor-
dosa (Igreja “Velha”) aco-
lheu no dia 18 de maio um 
concerto de guitarra no âm-
bito do Projecto Young Gui-
tar Masters. Romeu Louren-
ço, jovem guitarrista de 
Coimbra,  foi  o  músico 
convidado.

O Young Guitar Masters, 
é um projeto colaborativo 
fundado em Guimarães que 
promete abrir portas nacio-
nais e internacionais a jo-
vens guitarristas portugue-
ses. O concerto de Rebordo-
sa marcou o regresso ao 
Município de Paredes do 
novo ciclo de três concertos 
no ano corrente, numa par-
ceria que envolve a a Câma-
ra de Paredes e Associação 
3M. Levar a guitarra a todo o 
território nacional, criar um 
circuito regular de concer-
tos de guitarra clássica em 
Portugal e apoiar e promo-
ver jovens guitarristas por-

tugueses em início de carrei-
ra são objetivos fundamen-
tais deste projeto. 

Trata-se de uma iniciati-
va destinada a jovens guitar-
ristas portugueses ou resi-
dentes em Portugal em iní-
cio de carreira, sendo que os 
concertos irão decorrer em 
locais emblemáticos e histó-
ricos das várias cidades. As-
sim, além de dar a conhecer 
o trabalho de artistas em 
emergência, o Young Guitar 
Masters também tem a mis-
são de valorizar e divulgar o 
património cultural e nacio-
nal. Neste caso, a Igreja “ve-
lha” de Rebordosa.

Dia  26 de maio Rebordosa recebe Boot Camp

Ter um animal é um compromisso não abandone

Rebordosa recebeu  
Young Guitar Masters

“Emocionante”,  assim 
definiu a prova do Dusty 
Track quem passou por Re-
bordosa e assistiu à Dusty 
Track competição organi-
zada eem parceria com o 
Moto Clube de Rebordosa. 

A prova é já uma clássica 
do fora de estrada,  com 
uma legião de fãs a aderi-
rem todos os anos a um 
evento bastante carismáti-
co e único. Nestas corridas 
existem três categorias. A 
saber:  Estrada (citadinas), 
Scramblers/trackers e Cho-
ppers; em cada uma delas 
as motos são agrupadas por 
cilindradas e participam 
numa corrida que tem três 

voltas. Os melhores passam 
à fase seguinte até à corrida 
final de cada categoria e ci-
lindrada.  Em Rebordosa a 
competição realizou-se 

junto ao Estádio Manuel 
Moreira debaixo do olhar e 
entusiamo de centenas de 
pessoas. No final os pré-
mios foram distribuídos pe-

los participantes com a pre-
sença dos vereadores Elias 
Barros, e Paulo Silva e pela 
autarca de freguesia Salo-
mé Santos.

    REBORDOSA

Dusty Track em Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

O Progresso de Paredes - 24/05/2019
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Vem aí o cartão do pobre!

C
ostuma-se dizer 
que de boas in-
tenções está o 

inferno cheio. E eu com 
isso concordo muitas ve-
zes. Para se alcançar de-
terminados fins, nem to-
d o s  o s  m e i o s  s ã o 
adequados. 
Acaba de ser lançada pu-
blicamente a mais recen-
te das muitas ideias que 
têm origem no Executivo 
Camarário de Paredes. E 
certamente o foi com a 
melhor das intenções. 
Mas reflectindo, dela 
discordo.
A iniciativa tem o nome 
oficial de “Cartão Famí-
lia” e serve para identifi-
car _ e rotular _ os “po-
bres do concelho de Pa-
r e d e s ” .  C o m  a 
colaboração de entida-
des aderentes, os inscri-
tos e identificados como 
pobres do concelho, de-
vidamente registados 
numa base de dados ca-
marária, vão poder usu-
fruir de “descontos” em 
estabelecimentos co-
merciais, como lojas, li-
vraria, talhos e mercea-
rias e até um hospital. 
 Os parceiros vão tam-
bém ser identificados 
com um dístico na porta 
de entrada, uma chance-
la da aceitação do cartão 
da pobreza, dístico esse 
que provavelmente vai 
figurar ao lado dos tradi-
cionais dísticos do “Visa 
M a s t e r c a r d ”,  o u  d o 
“Proibido fumar” ou do 
“Proibido a entrada a 
animais”. 
O cartão de identidade 
da pobreza permite usu-

fruir de preço reduzido 
ou gratuito nas activida-
des promovidas pelo mu-
nicípio, sejam culturais, 
desportivas ou de lazer. 
A carência económica 
comprovada, desde que 
residente no Concelho 
há pelo menos de 6 me-
ses, tem direito a Cartão. 
Isto é assim se não esti-
ver a beneficiar de apoio 
de outras entidades, que 
se sublinha enigmatica-
m e n t e ,  s e m  s e  d i z e r 
quais as  entidades, pú-
blicas e privadas. 
Ideia “luminosa” é esta a 
de consagrar a pobreza 
com um Cartão identifi-
cador, com a criação de 
uma rede de caridosos 
parceiros! Mesmo quan-
do da criação do Rendi-
mento Mínimo Garanti-
do (posteriormente Ren-
d i m e n t o  S o c i a l  d e 
inserção), o Estado, o 
Governo e a Segurança 
Social não se lembraram 
de criar um Cartão iden-
tificador. Houve certa-
mente razões. Mas o 
Executivo PS da CM Pa-
redes, pelo contrário, 
lembrou-se. 
Ideia “pretensamente 
igualitária” é esta que 
longe de ensinar alguém 
a “pescar”, na tradição 
sociológica do apoio so-
cial, fornece somente o 
peixe, e mesmo este tem 

acoplado um espectácu-
lo de protagonismos.  
Ideia “peregrina” é esta a 
de estigmatizar quem 
tem dificuldades econó-
micas, momentâneas ou 
permanentes, fruto de 
imensas circunstâncias, 
e procura manter uma 
vida com dignidade es-
perança, longe dos holo-
fotes de familiares e 
vizinhos. 
Ideia arrepiante é esta, 
muito na linha da carida-
de presente na anterior 
Loja Social do anterior 
Executivo, em que se 
chegou a fazer apelo pú-
blico às crianças das es-
colas à doação de géne-
ros alimentares e brin-
quedos para os seus 
coleguinhas carencia-
dos. Ou da experiência 
lamentável de Paços de 
Sousa, que penso já ter-
minada, em que se troca-
va “apoio social” da Junta 
por trabalho “comunitá-
rio” indiscriminado pres-
tado a particulares….  
Um Regulamento Muni-
cipal para a Atribuição de 
Apoio Sociais chegava. 
Sem qualquer Cartão. 
Sem a prática caritativa, 
humilhante, de quem re-
cebe. Sem o exibicionis-
mo ostentatório de quem 
dá. E especialmente sem 
o comércio politico pró-
prio de certos autarcas.

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.

PUB

A
s palavras foram escritas pela 
pena de Almeida Garrett e 
traçavam o retrato de um 

país onde a ascensão social estava 

intimamente ligada ao poder político, 

tal era o ritmo alucinante com que se 

distribuíam títulos de nobreza no rei-

nado de D. Maria II, na década 30 do 

século XIX.

Hoje voltamos a ter presente tão joco-

so ditado. Mas meu dito, meu feito e lá 

caímos outra vez na mesma pergunta, 

quais os critérios de uma condecora-

ção? Pois ouçamos outra vez Eça de 

Queirós:

“Disse Michelet, referindo-se àquele 

vendaval ético que é o Antero: “Se em 

Portugal restam quatro ou cinco ho-

mens como o autor das Odes Moder-

nas, Portugal continua a ser um grande 

país vivo.” 

A desgraça, Fradique, é que, tal como 

Abraão não encontrou em Sodoma dez 

justos que aplacassem a ira divina, nem 

com lanterna à luz do meio-dia o bom 

do Michelet contaria entre nós metade 

disso. 

A que se deve este despautério, esta 

tontice engalanada, este deserto de 

ideias num governo tão cheio de 

cabeças? 

Acusa-se Lisboa de ser a culpada dos 

males do país, mas que é Lisboa ou 

quem é Lisboa? Lisboa é a província à 

“Foge cão que te fazem barão,   para onde se me fazem Visconde”

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

É 
mesmo um 2019 esquisito! 

Um ano de eleições é sempre um ano fora 

do comum, ora neste ano de 2019 as elei-

ções multiplicam-se e a loucura das corridas para 

a caça aos votos tomam as formas mais diversas 

nas decisões dos políticos que começam nos pre-

sidentes de Junta de Freguesia e acabam nos 

Governos e no Presidente da República.

Nós, eleitores portugueses vamos votar, já no 

próximo fim de semana para as Europeias, em 

setembro votam na Madeira para o Governo e 

em outubro vamos á derradeira legislativa para a 

Assembleia da República. 

No meio disto tudo teremos de fazer algum es-

forço para levar isto a sério! Os dados já foram 

lançados com promessas de obras, aeroportos, 

ligações a Espanha, prendas “magnificas” nos 

custos dos transportes que serão pagas pelo or-

çamento do estado (do nosso bolso) e não será de 

espantar se, entretanto, os autarcas aparecerem 

de mota a passear nas festas de verão onde os 

presidentes de junta se esforçarão para que não 

falte a música e a boa gastronomia.

Então, as primeiras eleições são já as Europeias. 

Pois é claro que se torna um lugar-comum dizer 

que em todas as eleições europeias que próximas 

eleições são as mais importantes para o futuro 

União Europeia. Muitos fazedores de opinião 

defendem que a União Europeia está a ser vítima 

do seu próprio sucesso e é muito curioso que não 

houve período na história europeia em que prati-

camente não se falasse de crise. Não houve um 

período em que se dissesse: estamos bem, esta-

mos sempre em crise. 

É evidente que, dentro de todas as crises que se 

têm sucedido, as atuais crises que a união vive são 

das mais importantes e relevantes, das mais 

ameaçadoras para o futuro e para a existência da 

própria união europeia. A questão do Brexit é 

uma questão gravíssima, não há paralelo, nin-

guém sabe muito bem como é que isto vai acabar. 

A questão da pressão demográfica das migrações 

sobre as fronteiras europeias associada á falta de 

crescimento demográfico na Europa pode dar 

origem a uma crise gravíssima. A questão da con-

clusão da União Económica e Monetária, da con-

clusão de todos os seus pilares para dotar a união 

de instrumentos que impeçam a reedição de cri-

ses financeiras, como a que levou Portugal (como 

país pequeno, dos mais expostos na U.E.) á banca 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Abster é ficar para trás, deixar os     Esquisitos ganhar!

mariocamilomota@gmail.com
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“Foge cão que te fazem barão,   para onde se me fazem Visconde”
procura de um lugar ao sol.  Não há conta-

bilista de Trás-os-Montes que não sonhe 

com uma carreira na capital, se possível 

chegando a ministro e talvez bancário. Não 

há regedor do Algarve que não sofra o des-

vario de julgar que um dia pode ser presi-

dente do ministério. Nem há poeta de al-

deia que não teime em chegar a bardo, de 

bebedeira e rima, nas tabernas de bairro e 

nas redações dos jornais de Lisboa. 

A única condição é haver quem os promova. 

O resto é o trivial nestes avatares da vida. 

Porque, em Lisboa, primeiro se faz o nome e 

depois a obra.

É certo que da maior parte desta gente se 

poderia dizer o que disseste do comenda-

dor Pinho em carta a Madame de Jouarre 

“É o comendador Pinho um cidadão inútil? 

Não, certamente. Dum Pinho nunca pode 

sair ideia ou ato, afirmação ou negação que 

desmanche a paz do Estado.” O pior, meu 

caro Fradique, é que há Pinhos desses que 

sobem à glória efémera de se julgarem o 

Estado.”

Abster é ficar para trás, deixar os     Esquisitos ganhar!
rota em 2011. Perante isto, surpreende negati-

vamente a tentativa de desviar o tema das elei-

ções apenas para assuntos políticos nacionais 

quer pelo primeiro ministro que pediu a avaliação 

do Governo, quer pela oposição na critica à ma-

nutenção dos baixos rendimentos e aumento 

brutal dos impostos e das cativações que temos 

tido.  Assim, ficamos com um(s) candidato(s) fa-

bricado(s) "à pressa" a partir da (duvidosa) noto-

riedade aproveitada no Governo, e sem expe-

riência europeia; do outro lado, quem tem o me-

lhor conhecimento da política europeia e da sua 

forma de funcionamento, quem pode exercer 

maior influência no sentido dos nossos interes-

ses e tem as melhores propostas para políticas 

europeias, resultantes justamente dessa 

experiência.

De tudo o que vi e li julgo que é importante desta-

car a mensagem de reflexão europeia que o Pre-

sidente francês Emmanuel Macron colocou em 

discussão para os 500 milhões de cidadãos euro-

peus, no início deste ano, pelo que significa e pelo 

que propõe na sua politica de “segurança, cresci-

mento sustentável e uma política climática ambi-

ciosa”. Macron defendeu a formação de um “Con-

selho europeu de segurança interna que associe 

o Reino Unido”, para preparar “decisões coletivas 

da União Europeia (UE) na área da defesa” no âm-

bito da NATO. Propõe ainda um “Banco europeu 

do clima” para financiar a transição ecológica e 

ainda uma “revisão do espaço Schengen” para 

restabelecer “a liberdade em segurança”. Macron 

preconizou em paralelo uma “polícia de frontei-

ras comum e um gabinete europeu de asilo, es-

treitas obrigações de controlo, uma solidarieda-

de europeia com contribuição de cada país, sob 

autoridade de um Conselho europeu de seguran-

ça interna”. Há muitas outras ideias na sua carta 

que valiam, obviamente, a pena discutir. Ele fez o 

que devia. Outros deviam seguir-lhe o exemplo 

na proposta de reforma das instituições da Euro-

pa, especialmente, onde sabemos que esta Euro-

pa mexe mesmo com o dia a dia dos cidadãos. Por 

exemplo a inevitável necessidade de introduzir 

mudanças ambientais no nosso dia-a-dia da for-

ma como se constroem habitações, da forma co-

mo nos transportamos, da forma como temos 

assistência de Saúde e de Educação ou até como 

produzimos, na industria, agricultura e pescas 

levam a concluir que um “Banco Europeu do Cli-

ma” faz todo o sentido se apoiar a implementação 

das tecnologias, da inovação e dos sistemas que já 

são conhecidos e que se encontram disponíveis.

É esquisito que se passe ao lado do essencial. Mas 

penso que será ainda mais suicida se optarmos 

por não nos manifestarmos e não votar. Cabe aos 

cidadãos optar, não se deixando iludir nem des-

viar na sua apreciação por manobras de ilusionis-

mo, que já sabem onde acabam por conduzir. 

Porque não devemos deixar as escolhas dos ou-

tros e as esquisitices que nos colocam no cami-

nho ganhar o espaço que é de cada um, Surpreen-

da e Vote.

Ensinar os  
direitos e os deveres 
Por
PAULO
SILVA
Professor

F
oram apresenta-

dos,  na Casa da 

Cultura de Pare-

des no passado dia 18, os 

trabalhos resultantes da 

implementação projeto 

70 JÁ, uma parceria do 

Pelouro da Juventude da 

Câmara Municipal de Pa-

redes com o IPDJ I.P.

Este projeto, que envol-

veu cerca de uma centena 

d e  j o v e n s  d a  e s c o l a 

E.B.2,3 de Paredes, foi 

trabalhado ao longo do 

ano letivo, e contou com a 

colaboração de dois vo-

luntários, Ana Cunha e 

José Manuel Rocha, que 

em conjunto com 5 tur-

mas trabalharam o artigo 

70 da constituição Portu-

guesa, que sensibiliza os 

jovens sobre os direitos 

d a  j u v e n t u d e 

portuguesa.

A Constituição da Repú-

blica Portuguesa consa-

gra, no seu artigo 70.º, di-

reitos que abrangem di-

versas esferas da vida, 

tais como: a cultura, o en-

sino, o acesso ao primeiro 

emprego, a habitação, o 

desporto e os tempos li-

vres. Assim e segundo o 

artigo 70.º “Os jovens go-

zam de proteção especial 

para efetivação dos seus 

direitos económicos, so-

c i a i s  e  c u l t u r a i s , 

nomeadamente:

a) No ensino, na formação 

profissional e na cultura;

b) No acesso ao primeiro 

emprego, no trabalho e na 

segurança social;

c) No acesso à habitação;

d) Na educação física e no 

desporto;

e) No aproveitamento 

dos tempos livres.

A política de juventude 

deverá ter como objeti-

vos prioritários o desen-

volvimento da personali-

dade dos jovens, a criação 

de condições para a sua 

efetiva integração na vida 

ativa, o gosto pela criação 

livre e o sentido de servi-

ço à comunidade.

O Estado, em colabora-

ção com as famílias, as es-

colas, as empresas, as or-

ganizações de morado-

res,  as  associações e 

fundações de fins cultu-

rais e as coletividades de 

cultura e recreio, fomenta 

e apoia as organizações 

juvenis na prossecução 

daqueles objetivos, bem 

como o intercâmbio in-

t e r n a c i o n a l  d a 

juventude.”

Este tipo de iniciativas 

junto do meio estudantil 

visa, fomentar o empode-

ramento dos jovens, do-

tando-os da informação 

necessária ao exercício 

pleno dos seus direitos e, 

simultaneamente, um 

meio de mobilização dos 

diversos agentes públi-

cos, privados e do desig-

nado 3.º setor para res-

ponder às preocupações 

dos jovens.

A cerimónia, contou com 

a presença do Diretor Re-

gional do IPDJ, Vitor Dias, 

que destacou o empenho 

de todos os envolvidos na 

prossecução deste proje-

to, e de facto foi sem dúvi-

da interessante ver a for-

ma como os alunos abor-

daram e fizeram valer os 

seus direitos, assumindo 

também consciência dos 

seus deveres.

A importância de os jo-

vens se envolverem em 

dinâmicas de educação 

não formal, que lhes per-

mitem, neste caso em par-

ticular, aprofundarem 

conhecimentos sobre os 

seus direitos e deveres é a 

forma mais eficaz de aju-

darmos a formar cida-

dãos mais ativo, em vés-

pera de eleições Euro-

peias e numa altura em 

que os valores da cidada-

nia europeia estão cada 

vez mais em decadência, 

este tipo de iniciativas 

reaviva os princípios que 

fundaram o conceito de 

uma Europa solidária.

psilvaparedes@gmail.com

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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A
l e x a n d r e ,  a l u n o  
da EB1 de Rebordo-
sa aprendeu “muitas 

coisas”,  no dia dedicado ao  
conhecimento que decorreu  
no Pavilhão Rota dos Móveis, 
e m  Lo r d e l o .  F i c o u  a  s a b e r,  
por exemplo, que há “um tuba-
rão vermelho”. Os monitores  
do sea life, segundo o estudan-
te,  explicaram também que 
apesar da perigosidade que po-
dem representar para o ser hu-
mano, os tubarões “não matam 
muita gente, não são assim tão 
m a u s ”  d i s s e  d e  o l h o s 
arregalados. 

Esta foi uma das muitas no-
vidades partilhada pelos cerca 
de 800 alunos do 1.º e 2.º ciclo 
das escolas do concelho de Pa-
r e d e s  q u e  p a s s a ra m  p e l o  I 
Evento Coletivo Anual do Pro-
jeto Paredes Educa– Construir 
Mais Sucesso, promovido pela 
Câmara de Paredes.

Contrariamente ao expetá-

vel, ou não, a presença de uma 
delegação do Exército Portu-
guês captou a atenção e a sim-
patia dos estudantes. O Zé Mi-
guel e o Pedro dizem que quan-
do forem grandes querem ser 
m i l i t a r e s  “ p a r a  a j u d a r  o s 
Portugueses”. 

Os três amigos na escola EB 
1 de Rebordosa regressaram a 
casa com outra certeza: “os ani-
mais são bons para nós”. 

Ao longo do dia, as experiên-
cias repetiram-se a cada turma 
e/ou escola que por ali passava, 
num dia “inesquecível” em que 
puderam, por exemplo, intera-
gir com robôs, aprender mais 
sobre plantas e animais, sobre o 
património ou sobre a água. 

O projeto Paredes Educa 
tem envolvido a realização de 
várias iniciativas para pais e 
crianças, como seminários e pa-
lestras. Desta vez, o objetivo foi 
proporcionar um dia diferente 
aos mais novos com experiên-
cias educativas. “É no 2.º e 7.º 
anos que há maiores taxas de 
retenção e desistência no con-

celho. O objetivo é contrariar 
estes números e colocar Pare-
des na média da Área Metropo-
litana do Porto”, contextualiza o 
vereador da Educação, Paulo 
Silva.

O autarca admite que este 
conjunto de experiências será 
para repetir em moldes dife-
rentes, existindo já o interesse 
de alguns estabelecimentos de 
ensino em ter estas temáticas 
desenvolvidas nas suas escolas 
para os restantes alunos “no-
meadamente as desenvolvidas 
pela Ambisousa e mesmo as re-
lacionadas com as das Serras do 
Porto. Quantos às restantes, da 
ciência viva, será mais difícil 
porque os centros não se con-
seguem deslocar com facilida-
de”, justificou.

Na iniciativa de Lordelo esti-
veram presentes diversas enti-
dades,  como os Centros de 
Ciência Viva de Vila do Conde e 
Guimarães, o Planetário – a Ca-
sa da Ciência de Braga, a Rota 
do Românico, o Serras do Por-
to, o Pavilhão da Água, os Som 

do Algodão, a ASPEA + Ordem 
Biólogos, a Escola profissional 
de Arqueologia, Marco de Ca-
naveses, Ambisousa, Sealife e 
Exército, entre outras.

N o  e s p a ç o  d o  C e n t r o  d e 
Ciência Viva de Guimarães 
aprenderam os conceitos bási-
cos de robótica. No Centro de 
Ciência Viva de Vila do Conde 
aprenderam a identificar se um 
caracol é velho ou novo e que 
afinal aquilo que os caracóis le-
vam às costas não é uma cara-
paça, mas concha e que apesar 
de serem lentos têm força.  

Nas Águas do Porto – Pavi-
lhão da Água, os alunos foram 
sensibilizados para a necessi-
dade de poupança deste bem 
precioso e aprenderam, pelo 
menos viram, como se faz a aná-
lise da água, os efeitos da polui-
ção no planeta e como se criam 
nuvens dentro de uma garrafa. 

Nos stands da Rota do Ro-
mânico e das Serras do Porto as 
crianças participaram numa 
corrida de separação do lixo da 
Ambisousa. 

A brincar, a brincar, aprende-se ciência  
EDUCAÇÃO. Escolas do concelho viveram dia incrível no I Evento Coletivo Anual do Projeto 
Paredes Educa– Construir Mais Sucesso. Iniciativa promovida pela autarquia procura incutir o 
gosto pela aprendizagem para contrariar as taxas de retenção e desistência escolar.

António Orlando  | texto

Dionísio Gomes

Monitor científico 

no Centro Ciência 

Viva de Guimarães

“Estamos cá com um 
bocadinho do conhe-

cimento das universidades. Estas inicia-
tivas fazem parte do nosso paradigma 
que é abrir portas à comunidade esti-
mulando o conhecimento pela ciência 
através de atividades lúdicas como esta 
que é a robótica. Temos dois robôs que 
são conduzidos com dois dispositivos 
móveis, através de Bluetooth, num jogo 
de futebol. Eles adoram enquanto exer-
citam o gosto pela ciência.” 

Raquel Andrade Ferreira

Professora  

EB1 Mouriz

“É sempre importan-
te que as crianças 
possam aprender 
brincando. Estão a 

fazer atividades que não são habituais 
no dia a dia da escola. Estão a gostar 
bastante, muito entusiasmados no cen-
to de Ciência Viva com a robótica, mas 
no geral estiveram sempre motivados 
em todas as atividades.”
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /ABR19

PAREDES
Auditório
Até ao dia 31 
Exposição | Expressões | Mostra 
coletiva: Clementina Almeida de 
Moura; Fernanda Nobre; Manuela 
Neto; Rosário Roque.

Biblioteca 
Escritor do Mês 
João Luís Barreto Guimarães

Dias 24, 27 e 31 | 10h30 
Histórias de Encantar | Há um 
Monstro no teu livro | Tom Fletcher

Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis 
O Crocodilo do Nilo 
Carla Garrido

Até 31 
Museu ALORD | Feira do Livro

Dia 28 | 10h30 
Encontro com o Escritor João Ma-
nuel Ribeiro

Dia 30 | 10h30 
Encontro com a Escritora e Ilustra-
dora Fedra Santos

O auditório d´ALORD deu 
palco ao espetáculo de dança 
Puro Latino. A coregrafia fez 
a viagem entre a mãe África e 
os filhos da América, até aos 
dias de hoje.  As emoções nas-
cem a cada movimento, e os 
corpos, aquecidos pelo bater 
dos tambores, libertam-se e 

dançam África, atravessam o 
oceano e fundem-se numa 
simbiose de Ritmos, trazendo 
uma nova inspiração, uma no-
va côr, uma nova dança, uma 
nova alma, em fusão com o 
cheiro de um “Puro Cuba-
no”…num movimento de um 
“Puro Latino”!

EXPOSIÇÃO. No âmbito do Clube Europeu do 

Agrupamento de Escolas de Vilela, os alunos 

promovem uma exposição temática, na Loja In-

terativa de Turismo de Paredes, intitulada "As 

Cadeiras da Democracia". A exposição está pa-

tente até 15 de junho.

Num movimento de um “Puro Latino”

I
rónico, melancólico, 
atento ao detalhe e 
a o  a b s u r d o ,  J o ã o 

Luís Barreto Guimarães 
acaba de lançar a antologia 
O  Te m p o  A v a n ç a  p o r 
Sílabas. 

Nesta antologia, o poeta 
faz uma reflexão sobre a 
sua obra, quando passam 
30 anos sobre o primeiro li-
vro. O Tempo Avança por 
Sílabas, reúne cem poemas 
e o caminho de alguém que, 
primeiro, olha o seu univer-
so mais privado e quotidia-
no e depois avança para o 
mundo, recolhendo-se ou-
tra vez.

João Luís Barreto Gui-
marães nasceu no Porto, a 3 
de junho de 1967. É cirur-
gião plástico e reconstruti-
vo e também poeta e tradu-
tor. Divide o seu tempo en-
t r e  Le ç a  d a  Pa l m e i ra  e 
Venade. 

O Tempo Avança por Sí-
labas reúne cem poemas 
selecionados pelo autor, 

dos dez livros que publicou 
até ao momento. É o seu 
quinto livro na Quetzal, 
após a publicação dos pri-
meiros sete títulos reuni-

dos na Poesia Reunida, em 
2011, Você está Aqui, em 
2013,

Com Mediterrâneo, em 
2016, João Luís Barreto 

Guimarães recebeu o Pré-
mio Nacional de Poesia An-
tónio Ramos Rosa, e com 
Nómada, em 2018, foi dis-
tinguido com o Prémio Li-
vro de Poesia do Ano Ber-
trand 2018. A sua obra está 
representada em antolo-
gias poéticas e revistas lite-
rárias de numerosos países, 
tendo Mediterrâneo sido 
publicado em espanhol. 

O poeta que é cirurgião plástico  
é o escritor do mês n´ALORD
LIVROS. A obra do poeta e tradutor João Luís Barreto Guimarães está durante este mês de maio em des-
taque na Biblioteca da Fundação ALORD. 

António Orlando  | texto

Bibliografia de João Luís Barreto Guimarães 

1989-Há Violinos na Tribo 

1991-Rua Trinta e Um de Fevereiro 

1994-Este Lado para Cima 

2000-Lugares Comuns 

2001-3 (Poesia 1987-1994) 

2003-Rés-do-Chão

2006-Luz Última 

2009-A Parte pelo Todo 

2011-Poesia Reunida 

2013-Você Está Aqui

2016-Mediterrâneo (1)

2018-Mediterranéo (espanhol) 

2018-Nómada 

2019-Mediterraneo (italiano) 

2019-O Tempo Avança por Sílabas (poemas escolhidos)
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

PUB

O 
Prémio Mobis 
dá a conhecer 
as empresas 

finalistas do concelho de 
Paredes e que ficaram na 
linha da frente para rece-
ber o galardão. Para a ca-
tegoria de Marca - Esto-
fos a favorita é a Suffa; 
para Marca – Tecidos de 
Decoração e Papel de Pa-
rede destaca-se a Padrão 
Fo r m a l ;  M a r c a  –  C o l -

chões afirma-se a Colu-
nex, ao passo que a J. Dias 
é a favorita à categoria de 
Marca – Mobiliário de 
Cozinha e Armários; para 
Decoração de Interiores 
a Designers Mint foi  a 
preferência.  A A.Brito 
t e m  d u a s  n o m e a ç õ e s : 
uma para Empresário de 
Indústria e outra para 
Marca – Mobiliário, a An-
tarte para Empresário de 
Comércio, a Fenabel para 
Empresário de Indústria e 
por fim a Laskasas equi-

para-se à  A.Brito com 
duas nomeações também 
para Empresário de Co-
m é r c i o  e 
Marca-Mobiliário. 

Refira-se que o setor 
do mobiliário, que de mo-
mento reúne 55.000 pos-
tos de trabalho diretos, 
cada vez mais tem apos-
tado na exportação. Pre-
vê-se  que em 2018, tenha 
atingido um novo recorde 
de exportações na casa 
dos 2,5 mil milhões de eu-
ros, para um volume de 

negócios que deve ultra-
passar os 3,5 mil milhões 
de euros e um saldo posi-
tivo na balança comercial 
na ordem dos 900 mi-
lhões de euros. 

Esta indústria, que tem 
tido uma evolução positi-
va nos últimos anos, ex-
porta cerca de 70% da sua 
produção e nos últimos 
nove anos as exportações 
do setor cresceram, em 
média, acima dos 100 mi-
lhões de euros por ano, 
tornando-se num dos se-

Empresas de Paredes  
finalistas do Prémio Mobis
INDUSTRIA. A XIII Gala do Prémio Mobis realiza-se neste sábado, 25 de 
maio, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

António Orlando  | texto

NORTE 2020 garante apoio a  
Áreas de Acolhimento Empresarial e prioriza as menos exportadoras

O  P r o g r a m a  N O R T E 
2020 lançou dois novos 
concursos que asseguram a 
aplicação de 30 milhões de 
Euros na expansão ou cria-
ção de áreas de acolhimen-
to empresarial na Região. O 
financiamento considera 
uma discriminação positiva 
d o s  c o n c e l h o s  d e  b a i x a 
densidade e pouco partici-
pativos das exportações 
regionais, prevendo-se a 

aplicação de metade do fi-
nanciamento em territó-
rios menos dinâmicos.

O regulamento dos con-
cursos recupera dados di-
vulgados pelo Instituto Na-
cional  de Estatística de 
março de 2019 para dar 
nota que a Área Metropoli-
tana do Porto concentra 
metade do valor das expor-
tações, seguindo-se as su-
bregiões do Ave (18,1 por 

cento), Cávado (11,9 por 
cento), Alto Minho (8,5 por 
cento), Tâmega e Sousa (7,5 
por cento) e Terras de Trás-
-os-Montes (3,3 por cento). 
“Em contrapartida, as duas 
sub-regiões do Douro e Al-
to Tâmega representam, 
conjuntamente, apenas 0,7 
por cento do total exporta-
do pela Região”, refere-se 
no regulamento.

O financiamento agora 

disponibilizado tem em vis-
ta a dinamização acrescida 
da criação de riqueza e de 
emprego através de áreas 
de acolhimento empresa-
rial e procura, igualmente, 
uma redução da assimetria 
q u e  e x i s t e  e n t r e  a s 
sub-regiões.

Os potenciais beneficiá-
rios do apoio do NORTE 
2020 – municípios, empre-
sas municipais, associações 

de municípios ou sociedades 
gestoras de áreas de locali-
zação empresarial de capi-
tais maioritariamente públi-
cos – têm até 30 de setem-
bro para se candidatarem ao 
financiamento. O regula-
mento prevê, ainda, que o 
apoio a fundo perdido por 
projeto seja, no máximo, de 
1,5 milhões de Euros.

O NORTE 2020 (Progra-
ma Operacional Regional 

do Norte 2014/2020) é um 
instrumento f inanceiro 
com uma dotação de 3,4 mil 
milhões de Euros de apoio 
ao desenvolvimento regio-
nal do Norte de Portugal. 
Está integrado no Acordo 
de Parceria PORTUGAL 
2020 e tem como Autorida-
de de Gestão a Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
v i m e n t o  R e g i o n a l  d o 
Norte.

tores de maior desta-
que da economia portu-

g u e s a  a o  n í v e l  d a s 
exportações. 
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POLÍTICA

Paulo Rangel apela ao voto  
para "dar uma lição" a António Costa

Executivo socialista induz os paredenses em erro, acusa PSD

O 
cabeça de lista do 
P S D  a o  Pa r l a -
mento Europeu 

no jantar-comício realizado 
em Penafiel que marcou o ar-
ranque da campanha oficial do 
PSD às europeias apelou aos 
eleitores para “dar uma lição” 
ao Governo e acusa Pedro 
Marques de evitar o contacto 
direto com as pessoas. Paulo 
Rangel, pediu em Penafiel, um 
“cartão amarelo forte, quase 
laranja” ao Governo do PS e à 
sua “herança”, dizendo não ter 
medo de falar do país.

Considerando que o dia 26 
de maio – dia do ato eleitoral - 
será “o ponto de viragem” para 
os sociais-democratas, Paulo 

Rangel considerou “funda-
mental dar uma lição a Antó-
nio Costa depois de tudo o que 
fez na governação”, dando co-
mo exemplos “o recorde de 
carga fiscal”, que disse ser a 
“mais alta desde Afonso Hen-
riques” e os cortes no investi-
mento público. De nada nos 
vale ter mais 10 euros ou 20 
por mês se a nossa consulta é 
adiada seis meses, se a nossa 
cirurgia é adiada sem data, se o 
SNS é todos os dias maltrata-
do e posto de parte. E a minis-
tra da saúde se tivesse cons-
ciência do seu papel já há mui-
t o  s e  t i n h a  d e m i t i d o”, 
considerou.

O cabeça de lista do PSD às 
eleições ao Parlamento Euro-
peu discursava num jantar em 
Penafiel, que de acordo com a 

organização reuniu “mais de 
duas mil pessoas”, e perante as 
quais se afirmou “absoluta-
mente convicto” de que os so-
ciais-democratas vão “ganhar 
as eleições europeias”.

No início do seu discurso, 
Paulo Rangel começou por 
avisar que o PSD não se deixa 
“intimidar ou ameaçar” pela 
forma “como o PS tratou os as-

suntos políticos na última se-
mana”. E não fazemos porque 
ao contrário do PS e dos seus 
candidatos às europeias nós 
não fugimos à rua e não fugi-
mos ao contacto com as popu-
lações”, declarou, observando 
que só na sexta-feira Pedro 
Marques irá ter “um encontro 
com a população” e que até 
agora esteve sempre “em es-

paços protegidos e fechados”.
Paulo Rangel acusou Pedro 

Marques de não esclarecer se 
na campanha fala como ex-mi-
nistro, se fala como candidato 
ao Parlamento Europeu ou se 
fala como “protocandidato à 
Comissão Europeia” e de fazer 
“uma candidatura falsa”.

E é por isso mesmo que o PS 
não leva a sério esta candida-
tura, em que num comício não 
houve uma única referência ao 
cabeça de lista durante quatro 
ou cinco discursos, toda a gen-
te ignorou a sua presença, por-
que o PS tem um candidato 
que é virtual que não foi às 
eleições para as disputar mas 
para fazer as vezes de António 
Costa que ele sim é o adversá-
rio nestas eleições”, declarou.

Rangel sublinhou que o 

PSD não quer nesta campanha 
eleitoral “desviar ou transfigu-
rar” as eleições europeias em 
nacionais, mas advertiu que o 
PSD também “não tem medo 
do teste e do desafio de Antó-
nio Costa que é falar da reali-
dade nacional”.

Antes de Rangel, foi o pre-
sidente da câmara de Penafiel, 
Antonino Vieira de Sousa, ex-
-militante do CDS-PP que re-
cebeu no momento o cartão 
de militante do PSD, a apre-
sentar razões locais para o vo-
t o  n a  l i s t a  d o  P S D  n a s 
europeias.

Foi Pedro Marques que, 
quando tínhamos IC35 prepa-
rado para ser adjudicado, sus-
pendeu-o e meteu-o na gave-
ta, prejudicando a nossa re-
gião”, disse.

O PSD Paredes acusou, 
no dia 13 de maio, em confe-
rência de imprensa, o execu-
tivo socialista de “mentir 
aos paredenses” de forma 
“deliberada” por divulgar de 
forma “enviesada” dados do 
Rating Municipal Português 
referentes a Paredes.

Em causa está um estudo 
realizado pela Ordem dos 
Economistas e do qual a co-
municação da autarquia ti-
tulou no Facebook oficial da 
autarquia: “Paredes: 17º 
Município com melhor go-
vernação do país”.

“Tentou-se vender uma 
ilusão de que Paredes está 
no 17.º lugar a nível nacional 
com a melhor governação 
autárquica e não é a isso que 
corresponde”, disse Ricardo 
Sousa, presidente da comis-
s ã o  p o l í t i c a  d o  P S D 
Paredes.

O social democrata con-
siderou que aquilo que Ale-
xandre Almeida chama de 
governação “são afinal itens 

que avaliam a governança”, 
entre eles a taxa de absten-
ção, a transparência do mu-
nicípio, o orçamento partici-
pativo, a estabilidade políti-
c a ,  a  p e r c e n t a g e m  d e 
votação do partido mais vo-
tado e a participação públi-
ca nas reuniões. “Estes itens 
têm um peso na avaliação 
final de 10% apenas e são 
escondidos outros dados, 
como o facto de, no mesmo 
estudo, Paredes ter caído 
155 posições, de 74.º para 
229.º no ‘serviço prestado 
aos cidadãos’. O que é que 
estes indicadores têm a ver 
com a imagem de boa gestão 
que Alexandre Almeida 
quer vender aos pareden-
ses? Nada!”, sustenta o so-
cial-democrata, afirmando 
que o autarca está a “mentir 
aos paredenses” de forma 
“deliberada”.

 O Rating Municipal Por-
tuguês (RMP), da Ordem dos 
Economistas o único modelo 
integrado de avaliação da 

sustentabilidade dos municí-
pios portugueses, integra 
quatro dimensões de análise 
– a governação municipal, o 

serviço aos cidadãos, o de-
senvolvimento económico e 
social e a sustentabilidade 
financeira, “proporcionando 

aos municípios e cidadãos 
uma matriz estratégica de 
intervenção e, aos decisores 
públicos, implicações políti-

cas de cooperação estratégi-
c a ,  n u m a  l ó g i c a 
supramunicipal”.

Ricardo Sousa confron-
tado, diversas vezes, pelos 
jornalistas se se revê nos re-
sultados de Paredes que fo-
ram apurados pelo estudo, o 
social democrata não res-
pondeu objetivamente.

Estudo polémico 
O município de Santa 

Cruz, da ilha da Madeira, de-
cidiu processar a Ordem dos 
Economistas por causa do 
Rating Municipal Portu-
guês. Aquela autarquia não 
reconhece idoneidade ao 
estudo da Ordem dos Eco-
nomistas que classifica a 
autarquia entre os dez pio-
res concelhos do País. O fac-
to de organismos nacionais 
negarem ter colaborado no 
estudo levou o município a 
apresentar queixa-crime 
contra a Ordem dos Econo-
mistas e o responsável pelo 
'rating'.

Era intenção de O Progresso de Paredes (PP) publicar nesta edição uma entrevista a Paulo Rangel, que além de ser o cabeça de lista do PSD às eleições europeias é o primeiro can-

didato laranja do distrito do Porto. No contraponto à entrevista realizada a Manuel Pizarro do PS.  A entrevista foi acertada com o assessor de Rangel, Pedro Esteves. Porém, as 

respostas às questões do PP não chegaram em tempo útil para esta edição. Para cumprir com o acordado com os leitores de que daríamos voz a PS e PSD, partidos que estão em 

braço de ferro pela vitória nas europeias, em alternativa, o PP publica a reportagem do comício de Paulo Rangel realizado em Penafiel na abertura da campanha eleitoral.

António Orlando  | texto
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NECROLOGIA

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

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MANUEL AGOSTINHO  
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 18 de maio com 54 anos.  
Era natural de Vilela – Paredes e residente  
na Av. da Liberdade, n.º 204, Vilela, Paredes.  

Era casado com Rosa Maria Barbosa de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, 
dia 24 de maio, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão,  

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO 
NUNES ROSENDO
Faleceu no dia 17 de maio com 68 anos.   

Era natural de Mouriz – Paredes e residente  

na Rua Dr. Elias Moreira Neto, n.º 10,   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, bem como na missa de 7º dia do seu ente 

querido Agostinho.

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão,  

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA  / PAREDES

FALECEU

DOMINGOS  
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 18 de maio com 72 anos.   
Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Rua do Muro, n.º 121, Vilela, Paredes.  Era casado com 
Maria José Coelho Freire Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, 
dia 24 de maio, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.
 

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão,  

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA  / PAREDES

FALECEU

LUÍS COELHO LOPES
Faleceu no dia 19 de maio com 72 anos.   
Era natural de Rebordosa – Paredes  
e residente na Rua de Seixoso, n.º 50,  
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria 

Margarida de Barros Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
25 de maio, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Duas Igre-
jas, Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) - Rua de Santo Estêvão,  

n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 25 de abril com 67 anos.  
Era natural de Urrô-Penafiel e residente  

na Rua da Torre, nº.96, Penafiel. Era casado com Maria Júlia 
Moreira da Rocha.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

URRÔ/ PENAFIEL

FALECEU

BELMIRO JOSÉ MOREIRA
Faleceu no dia 14 de maio com 80 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua Monte da Vila, nº.269, 

Paredes. Era casado com Maria José Vieira.

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO NUNES GARCÊS
Faleceu no dia 15 de maio com 60 anos.  

Era natural de e residente em Duas Igrejas, 

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

DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JORGE DE 
SOUSA NUNES
(SR. COSTA DA FRUTA DE S. BENTO)
Faleceu no dia 14 de maio com 85 anos.  

Era natural de e residente em Louredo, Paredes.  
Era casado com Maria Adelina Pinto Leal.

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

MARIA DE LURDES  
DE MAGALHÃES MENDES
Faleceu no dia 16 de maio com 77 anos.  

Era natural de e residente em Bitarães,  

Paredes. Era casada com Aureliano Moreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/ PAREDES
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FALECEU

CARMINDO DIAS PINTO
Faleceu no dia 19 de maio com 71 anos.  
Era natural de Vandoma – Paredes  
e residente na Av. Srª. do Bom Sucesso, nº. 160,  
Vandoma, Paredes. Era viúvo de Maria Rosa 

Moreira Santos.

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 25 de maio às 17:30 horas na 
Capela Nossa Srª. do Bom Sucesso, Vandoma, Paredes, agra-
decendo, 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

HERMÍNIO TEIXEIRA 
TORRES PACHECO
Faleceu no dia 21 de maio com 69 anos.  
Era natural de Vila cova de Carros – Paredes  
e residente na Rua Central de Mouriz, nº. 1475, 

Paredes.  Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada domingo, dia 26 de maio às 11:15 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 15 de maio com 60 anos.  
Era natural de Mouriz – Paredes e residente  
na Rua Central da Bouça, nº. 230, Mouriz, 
Paredes.  Era casado com Maria do Rosário 

Nogueira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que as missas de 7º 
dia, serão celebrada quinta-feira, dia 23 de maio às 19 horas 
na Igreja Matriz de Paredes, sábado dia 25 às 20:30 horas na 
Igreja de Besteiros, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA DOS REMÉDIOS 
DA CONCEIÇÃO
(ESPOSA DO SR. ANTÓNIO BARROSO)
Faleceu no dia 12 de maio com 74 anos. 

Era natural de Armamar e residente na Rua Dr. José Barbosa 
Leão, nº. 105, Paredes. Era casada com António Jacinto  
Ferreira Barroso.

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  
PAREDES

FALECEU

MARIA FÁTIMA 
DE SOUSA EUSÉBIO
Faleceu no dia 10 de maio com 70 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Trav. 1º de maio, nº. 16, Mouriz, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Eu, notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, 
com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e conce-
lho de Paredes, certifico para efeitos de publicação, nos termos 
do número 1 do art° 100.º do Código do Notariado, que neste 
cartório, no livro de notas para escrituras diversas 246, a folhas 
100, se encontra exarada uma escritura de justificação e doa-
ção com data de vinte e dois de maio de dois mil e dezanove, 
na qual: 
JOSÉ ANTÓNIO MOREIRA VIEIRA, NIF 131 374290, natural 
de Sobreira, Paredes, e mulher, LUÍSA MARTINS GONÇALVES, 
NIF 155 569 961, natural de Sobreira, Paredes, casados no 
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua dos 
Amieiros, número 83, Sobreira, Paredes, disseram que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
seguinte bem imóvel: Prédio urbano, composto de terreno 
para construção urbana, com oitocentos e trinta e três metros 
quadrados, sito em Santa Comba, na Rua das Cavadas, 184, 
freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, a confrontar do 
norte e poente com caminho de servidão, do sul com Rua das 
Cavadas e do nascente com Herdeiros de António José Martins 
Sousa, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, inscrito na matriz em nome do justificante marido sob 
o artigo P2322 (proveniente do artigo urbano 1983), com o 
valor atribuído de cinco mil euros. 
Que, adquiriram o prédio atrás descrito ainda como terreno 
no qual foi feita uma construção que entretanto ruiu, em 
data que não podem precisar, mas sabem ter sido no ano de 
mil novecentos e noventa e dois, por compra verbal a Delfim 
Gonçalves e mulher Rosa Nogueira da Silva, casados que foram 
no regime da comunhão geral de bens e residentes que foram 
em Santa Comba, freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, 
já falecidos, pelo que não ficaram a dispor de título formal que 
lhes permita efectuar o respectivo registo na Conservatória do 
Registo Predial, e que desde logo entraram na posse e fruição 
do prédio, em nome próprio, posse que assim que detêm há 
mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer 
que seja.Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência,  
ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, pagando 
as respectivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de proprieda-
de, quer usufruindo como tal do imóvel, quer suportando os 
respectivos encargos. 
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
desde o ano de mil novecentos e noventa e dois, conduziu à 
aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justificando 
o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado que 
esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer 
outro título formal extrajudicial. 

Que o referido artigo P2322 proveio do artigo urbano 1983 
(sendo que neste artigo constava uma construção que ruiu e 
foi totalmente removida, conforme certidão camarária que 
arquivo), desconhecendo os justificantes artigos anteriores a 
este, assim como os segundos ante possuidores, devido à sua 
antiguidade e ausência de documentos, sendo os primeiros 
ante possuidores os referidos, Delfim Gonçalves e mulher Rosa 
Nogueira da Silva, confirmando as declarações prestadas na 
respectiva certidão predial negativa.
Está conforme.
Paredes e Cartório notarial em 22 de maio de 2019

A Notária

Registo: pa956/19

Quinzenalmente  com toda  a informação  de Paredes.
Não perca!

O seu jornal

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438
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