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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

O 
nome de Castelões parece remeter 
para habitantes ou guarnição de um 
castelo ou local acastelado. Cepeda 

derivar de local onde haveria muitas cepas, em 
zona apropriada para o cultiva da vinha. Seja 
qual for a razão, a uma parte das terras do que 
agora é Paredes, chamaram no passado Caste-
lões de Cepeda. Diz a história contada, a histó-
ria verificada e a observação direta que em Cas-
telões de Cepeda havia várias quintas tradicio-
nais vindas de séculos passados, que eram 
transmitidas entre as gerações de fidalgos. Ca-
da um procurava aumentar o seu património 
comprando terrenos com várias minas de água 
ou com acesso a ribeiras de regadio e moradias, 
para os descendentes Assim se constituiu a bol-
sa de grandes quintas tradicionais em Paredes. 
A Casa da Lama, com acesso pelo Carreiro da 
Lama, por transmissão ficou pertença do Sr. Oli-
veira que constituiu uma grande família e au-
mentou o seu já abastado património. Mas, 
soube também educar, formar, e colocar suas 
filhas/os em situação profissional de relevo, pa-
ra que se bastassem a si próprias/os e integra-

dos na sociedade do trabalho. 
Nisso o Sr. Oliveira da Lama se 
distinguiu. Criou uma família de 
destaque na vila de Paredes, so-
bretudo na área da saúde, nos 
partos e enfermagem geral. Ca-
be-me prestar tributo a quem 
se dedicou afincadamente ao 
serviço do próximo, nos cuida-
dos de saúde familiar e domici-
liar, recordando a Enfermeira 
Luísa Coelho de Oliveira. Nasci-
da em 1924, formou-se na Es-
cola de Enfermagem de Stª Ma-
ria, no Porto. Fez da profissão um sacerdócio, e 
para além da sua obrigação profissional na anti-
ga Caixa de Previdência e no Centro de Saúde, 
levava os seus serviços voluntários aos enfer-
mos idosos, nas suas casas particulares sem 
qualquer recompensa. Prestava os cuidados de 
saúde com elevado carinho e pontualidade, sem 
olhar a quem o fazia, de forma bondosa, e trans-
mitia aos médicos de família a obrigação de visi-
tar os doentes de acordo com a situação de ca-

da enfermo. Muito religiosa, fa-

zia parte da Legião de Maria e foi 

Ministra da Comunhão. Trazia 

consigo o alimento sagrado da 

comunhão, que depois distribuía 

aos seus doentes da Paróquia, 

de forma tão meiga que parecia 

projetar luz nos olhos de quem 

por ela esperava, com fé e espe-

rança de cura. Serena, caminha-

va sob qualquer temperatura, na 

sua rotina diária do fazer do bem 

ao próximo, como parecia ser 

guiada pelo Criador da Humanidade. Saudava 

as pessoas no seu trajeto sem se reter, imbuída 

no seu pensamento e objetivo de prática do 

bem. Humilde, foi uma mulher extraordinária, 

que tanto bem fez e recusava ser agradecida. 

Partiu em 2013 com a humildade servidora de 

obediência a quem a guiava, que segundo ela 

era o Deus Criador. No rumo da sua Fé, o seu 

serviço foi mesmo Sagrado.

Luísa Coelho de Oliveira (Enfermeira)

POR: GASTÃO MOREIRA

A sardinha, peixe muito importan-
te na gastronomia portuguesa, 
torna-se prato de eleição nestes 
festejos dos santos populares e, 
por isso mesmo, falarei um pouco 
sobre o seu valor nutricional. A 
sardinha é uma fonte alimentar de 
ácidos gordos tipo ómega-3 e bai-
xa em colesterol. A sua quantidade 
de gordura varia ao longo do ano, 
atingindo o seu pico maior entre os 
meses de Setembro e Outubro, 
tornando-se, assim, o Verão a me-
lhor época para a consumir. Tam-
bém devido ao acréscimo de gor-
dura, o seu consumo é mais benéfi-
co para a saúde e também é mais 
saborosa nesta altura. Mas não só 
de ómega-3 que se descreve a ri-
queza nutricional deste peixe. A 
sardinha é também rica em proteí-
na de alto valor biológico, ferro, 
zinco, fósforo, selénio e cálcio, 
bem como, vitamina D e B12. Logo, 
este peixe detém um papel de des-
taque na saúde do coração (devido 
ao seu teor de ómega 3 e vitamina 
B12) ao diminuir o risco de desen-
volver doenças cardiovasculares, 
e também, na promoção da saúde 
óssea (devido ao grande teor de 
vitamina D e cálcio). Só para con-
textualizar, apenas 100g de sardi-
nhas (uma sardinha média grelha-
da pesa cerca de 70-80g) satisfa-
z e m  o  d o b r o  d a s  n o s s a s 
necessidades diárias de ómega 3, 
vitamina D e vitamina B12 e têm 
mais de metade da quantidade de 
cálcio que uma chávena de leite. 
Deste modo, é importante que o 
seu consumo não se restrinja ape-
nas aos pratos dos santos popula-
res, mas sim que a sardinha, bem 
como outros peixes gordos (sal-
mão, cavala, atum,…), façam parte 
da dieta durante o ano inteiro.

Sardinhas 
e santos populares

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

O 
Ser Humano é, certamente, o animal mais 

curioso do Universo.

Apesar de feito à imagem e semelhança de 

Deus, consegue ter em si também todos os defeitos que 

caraterizam o Diabo.

Os menos dados à teologia diriam que Deus e Diabo 

são feitos à imagem e semelhança dos Homens.

Os Homens sendo capazes de praticar os atos mais su-

blimes de abnegação, dedicação, altruísmo e sacrifício, são 

também capazes dos atos mais cruéis, sádicos, mesqui-

nhos e egoístas.

E como não somos desenhados a preto ou branco, mas 

sobretudo a cinzento, a maior parte das vezes esta ambi-

valência de posições convive mais ou menos pacificamen-

te na mesma e única pessoa.

Não é raro vermos alguém que a par de condutas pro-

fundamente beneméritas, louváveis e dignas de memória 

tem comportamentos execráveis, indignos e completa-

mente censuráveis.

Mais curioso ainda é que se para as boas acções não se 

apresenta justificação, por desnecessidade, pois valem 

por si mesmas, para as más acções, aqueles de que nem o 

Diabo se lenbraria, aparece sempre uma justificação que 

tenta branquear a coisa e sossegar a consciência.

E uma das ideias mais habituais que se aponta para jus-

tificar os maus atos, no contexto de que passarei a falar 

para entrarmos no título deste editorial, é a do BEM 

COMUM.

Ora quem invoca o Bem Comum para justificar fazer 

coisas más? Quem, conjunturalmente, exerce o Poder, e 

que deslumbrado por ele se julga a encarnação do Bem e 

da Razão e se arroga de ser o seu único e exclusivo arauto, 

doa a quem doer. Sendo que muitas vezes parece que sen-

tem necessidade de fazer doer, para afirmar o tal Poder 

que têm.

Daí a tornarem-se prepotentes vai um passo muto cur-

to, agravado pelo fato de, a meu  ver, o Poder além de tor-

nar os poderosos prepotentes, lhes faz perder o 

discernimento.

A prepotência é apanágio dos poderosos que abusam 

da sua autoridade de forma a criar opressão, tirania e des-

potismo, tendo como alvos imediatos os mais fracos, des-

protegidos e isolados.

Perdem o discernimento apenas os poderosos? Não, 

infelizmente perdem-no todos os que não são a vítima ca-

sual daquela concreta prepotência.

Os que não são o alvo direto daquela preptotencia as-

sobiam para o lado, fingem que não é nada com eles e igno-

ram o que se passa junto do seu ombro; São coniventes 

com o seu silêncio.

A pergunta do “E se fosse contigo?” não se lhes coloca.

Afinal é para proteger o seu Bem “comum” (o que 

abrange todos os indiferentes) que o poderoso prepoten-

te diz que atua.

Mas não deviamos ficar ssim descansados.

Um dia, chegará a nossa vez!

E isto tudo a propósto do desabafo de alguém depois de 

prestar depoimento contrário no Tribunal: “A outra parte 

tem razão, mas foi a Junta que fez…”

Por
VASCO RIBEIRO
E AFONSO RIBEIRO

EDITORIAL

A prepotência
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A 
Associação Huma-
nitária dos Bom-
beiros Voluntários 

de Cête (AHBVC) está sem 
Direção após o Comandante, 
em rota de colisão com o Pre-
sidente da Instituição, ter 
ameaçado demitir-se com o 
apoio do Corpo Ativo da Cor-
poração. O despoletar da on-
da demissionária terá ocorri-
do a 14 de junho, quando o 
Comandante dos Bombeiros, 
Noel Ferreira terá anunciado 
a intenção de se demitir por 
incompatibilidades com o 
Presidente e a Direção da 
AHBVC. Um dia depois a Dire-
ção liderada por Paulo Pinto 
demitiu-se em bloco.

Em ofício dir igido ao 
Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral, a Direção 
anunciou a demissão “com 
efeitos imediatos” ao man-
dato para o qual tinha to-
mado posse em 28 de de-
zembro de 2018, “por os 
interesses da Associação 
e s t a r e m  e m  p r i m e i r o 
lugar”. 

Na missiva, a que o Pro-
gr ess o  d e Pa re des t eve 
acesso, a Direção demissio-
n á r i a  a l u d e  “a o s  f a c t o s 
ocorridos nos últimos dias” 
que foram reportados pelo 
presidente da Assembleia 

Geral, Saul Ferreira,  relati-
vos “à tomada de posição 
do Sr. Comandante de apre-
sentar a sua demissão por 
incompatibilidade com o 
Presidente da Direção e da 
demonstração de inten-
ções por parte do corpo ati-
vo da nossa corporação em 
acompanhar o mesmo na 
demissão”, pode ler-se.  En-
tretanto, o presidente da 
Assembleia Geral  (AG), 
Saul Ferreira,  convocou 
eleições para o dia 7 de 
julho. 

Os putativos candidatos 
podem formalizar as respeti-
vas candidaturas até ao dia 4. 

Saul Ferreira que assume 

estar “ao lado da Direção” 
demissionária, em declara-
ções ao Progresso de Pare-
des, diz não encontrar ra-
zões para a atitude dos Bom-
beiros de se colocar ao lado 
do Comandante. “A atitude 
do Comandante com suces-
sivas exigências à Direção e a 
recusa de sesentar à mesa 
com o presidente dos Bom-
beiros para resolver os pro-
blemas” é, no entender do lí-
der da AG, “incompreensí-
vel”.  O mau estar entre Noel 
Ferreira e Paulo Pinto, pelo 
que o Progresso de Paredes 
apurou, agudizou-se quando 
o Comandante terá “exigido” 
ao líder da Direção o paga-

mento “à hora” aos Bombei-
ros Voluntários que fazem 
serviço de substituição a 
Bombeiros assalariados que 
se encontram de baixa médi-
ca. O ponto de rotura, segun-
do Saul Ferreira, aconteceu 
“quando Noel Ferreira colo-
cou a situação nestes ter-
mos: ou eu (Noel Ferreira) ou 
ele (Paulo Pinto)”. O Progres-
so de Paredes procurou jun-
to de Noel Ferreira uma rea-
ção, nomeadamente, às acu-
sações de “intransigência”, 
m a s  o  C o m a n d a n t e  d o s 
Bombeiros de Cête disse não 
fazer qualquer comentário 
a t é  a  r e a l i z a ç ã o  d a s 
eleições. 

Onda demissionária  
nos Bombeiros de Cête
POLÉMICA. Regressam os tempos conturbados à AHBVC.  

António Orlando  | texto

Patrulha da GNR de Lordelo alvo de agressões e ameaças em Duas Igrejas

Corrida de carrinhos  
de rolamentos acaba  
com quatro feridos

Uma patrulha da GNR  
d e  L o r d e l o  f o i  a l v o  d e 
agressões, injúrias e amea-
ç a s  d u r a n t e  a s  F e s t a s  

do Divino Espírito Santo, 
em Duas Igrejas, Paredes.

Os militares tentavam 
por fim a uma contenda  

entre cerca de 20 indiví-
duos, ao final da tarde do 
dia 9 de junho. Um dos mili-
tares terá sido agarrado, 

ameaçado e atirado contra 
o muro de uma habitação. 
Um outro que vinha em seu 
auxílio também foi afasta-

do pelo grupo. Com a che-
gada de reforços, três ho-
mens foram identificados e 
levados para o posto. Pre-

sentes a um juiz, os alega-
dos agressores foram liber-
tados baixando o caso a 
inquérito.

Quatro pessoas fica-
ram feridas, no dia 10 de 
junho, na sequência de um 
despiste de um carrinho 
de rolamentos em Parada 
de Todeia.

Um dos feridos, um ho-
m e m  c o m  c e r c a  d e  7 0 
anos, natural de Fonte Ar-
cada, Penafiel, ficou feri-
do com alguma gravidade 
e à semelhança dos outros 
feridos foi transportado 
para a urgência do Centro 
Hospitalar do Tâmega e 
Sousa. O septuagenário 
acabaria por ter alta no 
dia seguinte.  Três dias 
mais tarde, muito queixo-
so o homem regressou ao 
Hospital. Após observa-
ção a vítima acabaria por 
regressar a casa. 

O acidente aconteceu 
no decurso da 6.ª Corrida 
de Carros Artesanais de 
Parada de Todeia organi-
zada pelo Agrupamento 
d e  E s c u t e i r o s  d a 
freguesia.

O despiste dos dois 
carros artesanais aconte-
ceu quando se realizava a 
terceira de cinco voltas, 
de uma prova que come-
çou com a participação de 
23 carros artesanais e que 
estava em eliminatórias 
para se chegar ao vence-
dor. "Os carros já estavam 

na meta quando se des-
pistaram e atingiram uma 
m e s a  d a  o r g a n i z a ç ã o , 
apanhando quatro pes-
soas que estavam no lo-
cal",  afirmou Albertino 
Silva, presidente da Junta 
de Freguesia de Parada de 
Todeia. Após o incidente, 
a prova, que vai já na sua 
sexta edição, foi cancela-
da. "Não havia condições 
para continuar. As pes-
soas e a organização fica-
ram psicologicamente 
abaladas após o acidente", 
acrescentou o autarca de 
freguesia.

Os bombeiros desloca-
ram para o acidente 13 
elementos e seis veículos. 
A GNR tomou conta da 
ocorrência. 

Paredes
A cidade de Paredes 

também acolheu uma pro-
va idêntica, de carrinhos 
de rolamento, esta inseri-
da no 8º GP Veículos Sem 
Motor. Nesta corrida de 
carrinhos de rolamentos, 
alinharam uma dezena de 
carros que, a grande velo-
cidade, mas sem qualquer 
incidente, desceram a rua 
António Mendes Moreira. 
A prova foi testemunhada 
por muito público que as-
sistiu ainda à descida de 
cinco veículos sem motor 
igualmente sem qualquer 
problema de segurança.

António Orlando  | texto

Noel Ferreira foi empossado por 
Paulo Pinto em abril de 2018

FO
TO

: D
R
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U
ma família refu-
g i a d a  p r o v e -
niente do Sudão, 

está desde a passada sexta-
-feira, dia 14 de junho, a vi-
ver na freguesia da Sobrei-
ra. Os refugiados que fo-
gem da guerra e da miséria, 
foram acolhidos pela Dele-
gação da Sobreira da Cruz 
Vermelha Portuguesa ao 
abrigo do Programa Volun-
tário de Reinstalação do 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas (ACNUR), atra-
v é s  d a  C r u z  Ve r m e l h a 
Portuguesa.

“Hoje a nossa vida tor-

nou-se mais rica, a nossa 
Missão com mais significa-
do, sabemos que não pode-
mos mudar o mundo, mas 
podemos torná-lo um pou-
co melhor”, começou por 
anunciar, Alberta Rodri-
gues, delegada da Cruz Ver-
melha da Sobreira. 

Agradecendo a toda as 
entidades envolvidas que 
ajudaram e continuam a 
ajudar a Delegação, a res-
ponsável assume que “vai 
ser para nós um desafio e 
um privilégio ajudar esta 
família neste novo começo, 
iniciar uma nova vida em 

Portugal, com a ajuda de 
todos”.

Uma das primeiras tarefas 
da Cruz Vermelha foi reunir 
com a escola da Sobreira no 
sentido da instituição poder 
vir a acolher as três crianças 
do agregado sudanês e com o 
Centro de Saúde.

Sudão país onde grassa
a corrupção está 
a ferro e fogo 
A família sudanesa foge 

da guerra, da tirania e da mi-
séria que assola aquele país 
africano limitado a norte pe-
lo Egito, a leste pelo Mar Ver-
melho, por onde faz frontei-
ra com a Arábia Saudita, pela 
Eritreia e pela Etiópia, a sul 
pelo Sudão do Sul e a Oeste 
pela República Centro-Afri-
cana, Chade e Líbia. 

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) liderada 
pelo Secretário Geral, Antó-
nio Guterres, denunciou es-
ta semana a ocorrência de 
um massacre no Sudão com 
agressões sexuais e violência 
contra civis. As forças do 
Conselho Militar do Sudão, 
segundo a ONU, mataram 
mais de 100 pessoas, viola-
ram 70 e feriram ainda mais 
de 500 pessoas por apela-
rem a uma transição para um 
Governo civil após o derrube 
do comando do Exército 
controlado pelo Presidente 

Omar al Bashir, que esteve 
no poder 30 anos e que está 
acusado pelo Tribunal Penal 
Internacional de genocídio 
no Darfur.

Para tentar abafar o as-
sunto o Governo sudanês 
desligou a Internet de todo 
o país. A queda de Omar al-
-Bashir acentuou a compe-
tição pela influência no Su-
dão. Arábia Saudita, Emira-
dos Árabes Unidos e Egipto, 
por um lado, contra Qatar e 
Turquia, por outro. A Rússia 
vê o país como chave para a 
sua influência em África.

Al-Bashir foi destituído 
e preso pelo exército em 11 
de abril em Cartum, após 
um inédito movimento de 
contestação desencadeado 
em dezembro após ter tri-
plicado o preço do pão. 

O Sudão regista uma das 
mais elevadas taxas mun-
diais de corrupção e está 
colocado no 172º lugar, en-
tre 180 países, segundo o 
relatório 2018 da Transpa-
rancy International.

Cruz Vermelha da Sobreira acolhe  
refugiados do Sudão 
MIGRAÇÃO. Cinco refugiados do Sudão estão desde a última semana a viver na Vila da Sobreira, no concelho de Paredes. O Sudão, 
país com 40,53 milhões de habitantes está no centro de uma guerra económica de potências mundiais que fomentam a corrupção.

António Orlando  | texto

Paredes vai geminar-se com cidade da Costa do Marfim

A cidade de Paredes preten-
de geminar-se com Marcory, 
uma cidade portuária que per-
tence ao distrito de Abidjan, a 
capital da Costa do Marfim. 

O primeiro passo efetivo pa-
ra a celebração do protocolo foi 
dado no dia 13 de junho, com a 
deslocação do Presidente da 
Câmara de Paredes à Costa do 
Marfim, que fez parte da comiti-

va da Presidência da República 
no âmbito da uma visita de Esta-
do que Marcelo Rebelo de Sou-
sa fez àquele país africano. 

“Há um pré-acordo com o 
município de Marcory, do dis-
trito de Abidjan e no dia 22 de 
julho na sequência do dia da 
Cidade de Paredes, o autarca 
de Marcory estará por cá para 
fortalecermos os laços de 
união entre as duas cidades”, 
disse Alexandre Almeida ao 
Progresso de Paredes,

 A mais-valia no protocolo 
de geminação, no entender do 
autarca tem que ver com a pu-
jança económica da Costa do 
Marfim que pode ser uma jane-
la de oportunidade às empresas 
de Paredes A Costa do Marfim 
desde 2012 até 2018 cresceu 
9% ao ano, em termos de PIB. 
Há inúmeras potencialidades 
que podem ser aproveitadas 
pelos nossos empresários como 
a construção civil, mobiliário e 
indústria de cacau que tem 

grande necessidade de maqui-
naria e tecnologia”, justifica.

O processo de geminação 
foi iniciado com o Cônsul Ho-
norário do Porto, que está se-
diado em Gondomar e em con-
tactos com empresas de Pare-
des que já estão sediadas na 
Costa do Marfim. 

Marcory com 249.858 ha-
bitantes é um subúrbio de 
Abidjan, a capital da Costa do 
Marfim onde residem 400 mil 
locais. 

António Orlando  | texto

Família Sudanesa na

Campo de 
refugiados no Sudão
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O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes, no âm-
bito do projeto 

Paredes Educa - Construir 
Mais Sucesso, em parceria 
com o Laboratório de Inves-
tigação em Optometria Clí-
nica e Experimental do Cen-
tro de Física da Universida-
de do Minho (CEORLab) 
encontra-se a desenvolver 
um projeto de realização de 
rastreios visuais aos alunos 
das escolas do Concelho, 
como forma de despista-
gem de eventuais fatores 
que possam contribuir para 
d i f i c u l d a d e s  d e 
aprendizagem.

“O objetivo” é conhecer a 
prevalência e a evolução 
dos problemas de visão das 
crianças, detetar proble-
mas como erros refrativos e 
d i s f u n ç õ e s  d a  v i s ã o 
binocular.

“Nos casos em que sejam 
detetados problemas vi-

suais, que possam compro-
meter o desenvolvimento 
visual e escolar das crian-
ças,  os encarregados de 
educação serão informa-

dos”, explica fonte autárqui-
ca. Neste momento já foram 
rastreadas 3 mil crianças do 
1.º ciclo (dos 6 aos 10 anos) e 
cerca de mil do pré-escolar 

(dos 3 aos 5 anos) nos esta-
belecimentos de ensino do 
Concelho de Paredes. Esti-
ma-se que sejam abrangi-
das cerca de 8 mil crianças.

Apesar de prever apenas 
rastreios para os alunos dos 
1.º e 2.º anos de escolarida-
de, “este projeto foi esten-
dido” a todos os alunos do 

1.º ciclo do 1.º ao 4.º ano e 
aos do pré-escolar das es-
colas públicas de Paredes. 

Os rastreios visuais ter-
minam no final deste mês. 
Depois de concluído o ras-
treio, “os dados serão sub-
metidos à aprovação do co-
mité de ética da Universida-
de do Minho e tratados de 
acordo com as normas em 
vigor. Os resultados pode-
rão ser usados, ainda, de 
forma anónima para a reali-
zação de trabalhos de inves-
tigação científica”, esclare-
ce a Câmara de Paredes.

Crianças das escolas  
do Concelho fazem rastreios visuais
SAÚDE. Os rastreios visuais são uma forma de despistagem de eventuais fatores que possam contribuir para dificuldades de 
aprendizagem. Resultados podem ser usados de forma anónima para trabalhos de investigação científica.

António Orlando  | texto

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Paredes escreveram 
livro “Livre Mente” 

Mais alunos no Superior Natal com três 
semanas de férias

O livro sobre a liberdade, 
ou não estivéssemos a cele-
brar o 45º aniversário da Re-
volução do 25 de Abril, foi ela-
borado pelos alunos dos vá-
rios estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento Ver-
tical de Escolas de Paredes 
(AVEP) e foi apresentado no 
dia 14 de junho, no Auditório 
do Centro Paroquial  de 
Louredo.

Esta foi a 11ª publicação 
que o AVEP agrupamento ela-
borou, sendo que o tema é 
sempre votado em assem-
bleia com os delegados das di-
ferentes turmas e está rela-
cionado, “muitas vezes, com 
alguma situação sociológica 
da própria comunidade pare-

dense”, como refere a diretora 
do Agrupamento, Olinda Pin-
to.   Os textos foram escritos 
por cada turma em colabora-
ção com os professores de 
Português. As ilustrações fo-
ram feitas nas aulas de Educa-
ção Visual, sempre com o 
apoio dos professores titula-
res e dos pais. Ao todo, cerca 
de 1900 alunos escreveram 
90 histórias agora reunidas 
em livro.

A apresentação do “Livre 
Mente” foi abrilhantada pelos 
Conservatórios de Música de 
Paredes e de Dança do Vale do 
Sousa.  O livro pode ser adqui-
rido nas escolas pelo custo de 
três euros cada e cinco euros 
se forem dois exemplares.

O primeiro-ministro, 
António Costa, defendeu 
em Amarante, o objetivo 
de pelo menos 60% da po-
pulação com 20 anos de 
idade estar a frequentar o 
ensino superior em 2030.

O chefe do Governo re-
feriu que, atualmente, cer-
ca de 45% dos jovens com 
aquela idade já frequen-
tam o ensino superior, mas 
insistiu na necessidade de 
manter as políticas que 
m e l h o r e m  a q u e l e 
indicador.

Falando na cerimónia 
de inauguração das obras 
de remodelação da Escola 
Secundária de Amarante, 
que decorreu no dia 5 de 
junho, António Costa refe-
riu que, já no próximo ano 

letivo, vai avançar a redu-
ção do número de alunos 
por turma em todo o ensi-
no secundário.

“Para o ano, já nesta es-
cola, em todo o ensino se-
cundário, vamos avançar 
para a redução do número 
de alunos por turma, por-
que sabemos que quanto 
maior cuidado cada pro-
fessor puder ter com os 
alunos que tem a seu cargo, 
melhor contribuímos para 
o sucesso educativo”, afir-
mou. Para o primeiro-mi-
nistro, “o maior défice es-
trutural que o país tem é o 
défice das qualificações”.

“Finalmente o país, com 
esta nova geração, está a 
vencer, e temos que recu-
perar o tempo que perde-

mos ao longo de um século, 
de décadas de desatenção 
com a educação”, obser-
vou. Recordou, depois, que 
no início do século Portu-
gal tinha ainda 45% de 
abandono escolar precoce, 
mas que em 2018 esse nú-
mero tinha baixado para 
11,8%.

“Os dados que temos do 
primeiro trimestre deste 
ano são de 10,4% e a meta 
que temos para 2020 é 
chegar aos 10%. Mas 10% 
é ainda imenso. E chegados 
aos 10% em 2020, a meta 
que nós temos de nos pro-
por é mesmo a taxa zero no 
abandono escolar precoce, 
porque essa tem de ser a 
ambição coletiva do país”, 
finalizou.

Foi publicado, em Diário 
da República no dia 18 de Ju-
nho o calendário escolar do 
ensino público para o próxi-
mo ano letivo. Nas férias do 
Natal, há três semanas sem 
aulas. O primeiro período 
tem início entre 10 e 13 de 
setembro e termina a 17 de 
dezembro de 2019.

O segundo período inicia-
-se a seis de janeiro de 2020 e 
termina a 27 de março (com 
interrupção letiva entre 24 e 
26 de fevereiro).

O terceiro período come-
ça a 14 de abril de 2020 e ter-
mina a quatro de junho, para 
os alunos do 9.º, 11º e 12º ano; 
nove de junho para os alunos 
do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos; 19 
de junho para o pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico.
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■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

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

PUB

E
urico Couto aceitou 
o convite da direção 
do USC Paredes pa-

ra continuar a treinar a equipa 
principal do clube azul e 
branco. 

C o n c l u í d a  a  é p o c a 
2018/19 com um 10º lugar da 
Série B do Campeonato de 
Portugal, na época após a subi-
da de divisão, o União Paredes 
renovou por mais uma época a 
ligação com o treinador Eurico 
Couto. 

Pedro Silva, presidente 
do USCP, foi peça determi-
nante para que o jovem téc-
nico de 33 anos continuasse, 
apurou o Progresso de Pare-
des. O dirigente fez saber a 
Eurico Couto que era ponto 
de honra a sua continuidade, 
pelo menos, até ao final do 
atual mandato da direção do 
clube. 

“Começamos este projeto 
juntos e faz todo o sentido que 
seja continuado até porque 
temos as Laranjeiras à vista. 

Ele teve várias propostas, al-
gumas mais vantajosas em re-
lação à nossa, mas como pare-
dense aceitou continuar o 
nosso projeto”, disse Pedro 
S i l v a  a o  P r o g r e s s o  d e 
Paredes.

Eurico Couto, antigo joga-
dor do USCP, avança assim 
para a quarta temporada ao 
comando da equipa sénior. 
“Prometo seriedade, compro-
misso, foco, paixão e uma in-
cessante devoção às coisas 
que queremos ver acontecer”, 
disse Eurico Couto após ter 
dado o sim a Pedro Silva.

Encerrado 
USC Paredes II 
A renovação do técnico se-

rá formalmente comunicada 
aos sócios do USCP na Assem-
bleia Geral agendada para o 
próximo dia 28, às 21h, no Ca-
f é  S e d e  P a r q u e  J o s é 
Guilherme.

Os sócios estão convoca-
dos para apreciar e votar as 
contas do clube, algo que há 
muito não era feito. Na reu-
nião magna os sócios vão tam-

bém ser informados do encer-
ramento da associação USC 
Paredes II, um expediente 
contabilístico criado há cerca 
de 15 anos pela anterior dire-
ção para gerir a contabilidade 
do clube no momento em que 
o USC Paredes estava em fa-
lência técnica. “Foi algo que 
nunca devia ter acontecido e 
agora queremos pôr um ponto 
final nessa situação e dizê-lo 
aos sócios porque o USCP não 
pode ter telhados de vidro”, 
justifica Pedro Silva.

Os associados unionistas 
terão ainda meia hora para 
discutir assuntos de interes-
se para o clube. Nesta oca-
sião poderá ser abordada a 
época desportiva do clube 
que no dizer do presidente 
foi amplamente positiva. 
“Começamos muito bem a 
época depois a equipa sénior 
teve uma quebra física pelo 
desgaste, o que é normal, 
mas ficamos em 10º lugar o 
que é um excelente resulta-
do para o orçamento, de 150 
mil euros, do clube”, conclui 
Pedro Silva. 

Eurico Couto renovou 
pelo União de Paredes
CONTRATO. Renovação do técnico será comunicada aos as-
sociados em Assembleia Geral convocada para o dia 28. USC 
Paredes II extinto. 

António Orlando  | texto
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JORNADA 5ªJOR. 

  09/06

GDC Ferreira 5-0 ISC Sobreirense

CRCD Varziela 1-1 ARD Macieira

JORNADA 5ªJOR. 

  09/06

Valadares Gaia 0-2 Rebordosa AC

Canelas 2010 2-0 Tirsense

JORNADA 6ªJOR. 

  16/06

GDC Ferreira 1-1 CRCD Varziela

ARD Macieira 3-2 ISC Sobreirense

JORNADA 6ªJOR. 

  16/06

Valadares Gaia 1-1 Canelas 2010

Tirsense 4-1 Rebordosa AC

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 GDC Ferreira 10 6

2 ISC Sobreirense 9 6

3 ARD Macieira 8 6

4 CRCD Varziela 6 6

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 Canelas 2010 12 6

2 Valadares Gaia 9 6

3 Rebordosa AC 8 6

4 Tirsense 3 6

AF PORTO 2ª DIVISÃO 
AP. CAMPEÃO
2018/19

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

Sobre Futebol

Há regras e imposições 
com que não concordo no fu-
tebol. Se por um lado sou um 
acérrimo defensor da aposta 
nos jovens portugueses, por 
outro lado, faz parte das mi-
nhas convicções que não de-
vemos olhar a idades nem 
criar zonas de conforto para 
os atletas. Devem, na adversi-
dade, na dificuldade, ultrapas-
sar preconceitos instituídos 
no futebol e lutar pelas suas 
oportunidades.

Para que o leitor fique por 
dentro, diz a Federação Portu-
guesa de Futebol que “jogador 
formado localmente é aquele 
que, entre os 13 anos, ou no 
início da época desportiva em 
que atinge essa idade, e os 21 
anos, ou no termo da época 
desportiva em que atinge essa 
idade, independentemente da 
sua nacionalidade e idade, es-
teve registado por clubes inte-
grados na FPF, de forma conti-
nuada ou interpolada, por 3 
épocas desportivas completas 
ou por 24 meses” (artigo 59 do 
regulamento da FPF). Ou seja, 
um argentino que esteja ins-
crito num clube em Portugal 
em provas federadas dos 16 
aos 19 anos, por exemplo, a 
partir dos 19 anos contará co-
mo jogador formado local-
m e n t e ,  m e s m o  s e n d o 
argentino.

Na 1ª e 2ª Ligas, está regu-
lamentado que cada plantel 
(máximo de 27 jogadores), 
deve incluir pelo menos 10 ou 
8 jogadores formados local-
mente (dependendo se os clu-
bes têm equipa B ou não) e 
ainda 3 jogadores com idade 

até 23 anos. Nas fichas de cada 
jogo, os clubes da 2ª Liga estão 
obrigados a incluir 3 jogadores 
formados localmente e um sé-
nior até 23 anos (que pode ser 
um dos 3 referidos atrás), e o 
clube que, naquele jogo, não 
consiga cumprir estes requisi-
tos está obrigado a reduzir o 
número de jogadores na medi-
da do incumprimento.

No Campeonato de Portu-
gal a FPF obriga os clubes a 
inscrever e fazer constar na fi-
cha de jogo pelo menos 12 jo-
gadores formados localmen-
te, independentemente do 
seu estatuto.

A Associação de Futebol 
do Porto obriga os clubes a ins-
crever nas fichas de jogo 12 
jogadores formados local-
mente e ainda 3 sub-21, sendo 
que estes últimos podem estar 
inseridos nos 12 anteriores.

Como se vê, os organismos 
que tutelam o futebol portu-
guês, desde competições pro-
fissionais, até às distritais, se-
guem a mesma convicção. Não 
a entendo. Repare-se que não 
há limite de estrangeiros; 
criam aqui o estatuto de joga-
dor formado localmente que 
possibilita jovens estrangeiros 
“contar como” portugueses 
(por via de serem formados 
localmente); e criam obrigato-
riedade de constar em fichas 
de jogo jogadores sub-21 e 
sub-23 criando-lhes zonas de 
conforto.

Há quem diga que os su-
cessos das selecções nacio-
nais têm a ver com estas re-
gras. Para mim não têm e po-
d e m o s  f a l a r  d i s s o  n u m 

próximo artigo. Para mim isto 
é uma questão de modas, de 
ideologias, de se querer dizer 
que Portugal é um país forma-
dor. Vejo isto como atirar areia 
para os olhos. 

Em qualquer contexto, 
para se ter 3 sub-21 em cada 
jogo, equacionando lesões e 
castigos, quantos seriam 
precisos num plantel? E 
quantos precisam de se es-
forçar para integrar a convo-
catória? Estamos a promo-
ver desenvolvimento? A 
p r o m o v e r  e s f o r ç o  e 
dedicação?

Eu acabava com estas re-
gras. Acima de tudo, defendo 
que os Clubes é que devem 
definir as suas políticas des-
portivas, ou seja, e entre ou-
tras coisas, se apostam em jo-
gadores com mais idade ou 
com menos idade. A única coi-
sa que me parece que possa 
haver são prémios, e não casti-
gos, pela aposta em jogadores 
portugueses.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto

A imposição dos jogadores formados localmen-
te, dos sub-21 e dos sub-23

OPINIÃO

Pólo Aquático Feminino apurou-se  
para a fase final do campeonato

O Paredes Pólo Aquático, 
em femininos, é uma das equi-
pas que vai disputar entre 12 e 
14 de julho a fase final do 
PO11, Campeonato de Portu-
gal. A competição será dispu-
tada na Abóboda, em São Do-
mingos de Rana, no concelho 
de Cascais. O Campeonato de 

Portugal Infantis Misto joga-
-se em Recarei.

A competição A18 Femini-
nos, será disputada pelas equi-
pas do Viver Santarém, Gondo-
mar, Cascais WP, Benfica, Flu-
vial e Paredes.

O PO14, Campeonato de 
Portugal Infantis Mistos, terá a 
fase final entre 21 e 23 de junho, 
em Recarei, Paredes. Vão estar 
presentes na competição para a 

disputa do título nacional as 
equipas do Paredes, Pacense, 
Fluvial, Lagoa, Viver Santarém, 
Povoense, AMINATA, Acadé-
mica de Coimbra e CNAC.

Já a Fase Final do PO13, 
Campeonato de Portugal Juve-
nil Feminino, joga-se em Santa-
rém, de 5 a 7 de julho, entre o 
Paredes, Amarantus, Fluvial, 
Viver Santarém, Cascais WP e 
Juventude Pacense.

António Orlando  | texto

Paredes no pódio da Taça de 
Portugal de Boccia Sénior 

José Ferreira dos 
Santos, de Lordelo, 
obteve o segundo lu-
gar na Taça de Portu-
gal de Boccia Sénior 
I n d i v i d u a l -  J o g o s 
Santa Casa, competi-
ção disputada no dia 
12 de junho no Pavi-
l h ã o  M u l t i u s o s  d e 

Odivelas. A prova, or-
g a n i z a d a  p e l a 
PCAND em parceria 
com o Município de 
Odivelas foi  ganha 
por um atleta de Lou-
sada.  Um atleta de 
Amarante ficou em 
terceiro.

O Município de Pa-

redes participou na 
competição com 17 
atletas provenientes 
da Associação para o 
Desenvolvimento de 
Rebordosa e das Jun-
tas de Freguesia de 
Cête, Lordelo, Pare-
des, Rebordosa, So-
breira e Vandoma.
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Caixa de velocidades traiu João Ribeiro em Sever do Vouga 

RALICROSS - João Ri-
b e i r o  e m  C i t r o e n  S a xo 
S1600 obteve o terceiro 
lugar na final da corrida de 
Super 1600, a contar para o 
campeonato nacional de 
Ralicross. Na prova realiza-

da no dia 16 de junho, em 
Sever do Vouga, o piloto de 
Baltar até começou bem a 
final. Com um início rápido 
João Ribeiro rapidamente 
assumiu o primeiro lugar. 
Joaquim Machado (Peu-
geot 208 S1600) ficava na 
segunda posição com Má-
rio Teixeira (Ford fiesta 

S1600) colado na traseira. 
Hélder Ribeiro (Citroen C2 
S1600) era o quarto ele-
mento deste grupo.

As idas à “Joker Lap” fo-
ram definindo a corrida e 
João Ribeiro caiu para a ter-
ceira posição, dando hipóte-
se de Mário Teixeira trepar 
para primeiro.

A corrida foi intensa e o 
público vibrou. É certo que 
no final, as posições do pódio 
já se tinham modificado vá-
rias vezes. Depois de uma 
corrida imprópria para car-
díacos, tudo acabou com 
Joaquim Machado em pri-
meiro lugar, Mário Teixeira 
em segundo, João Ribeiro 

em terceiro, Hélder Ribeiro 
em quarto e Sérgio Dias (Re-
nault Twingo) a fechar o gru-
po dos cinco da frente.

No final do 44º Ralicross 
de Sever do Vouga João Ri-
beiro falava em final azara-
da: “Na derradeira final, na 
entrada da terceira volta 
quando era primeiro classifi-

cado, o seletor de velocida-
des partiu. Sem alternativa, 
restou completar o resto da 
prova sempre na mesma ve-
locidade o que ainda deu pa-
ra terminar no pódio”. Agora, 
no dizer do baltarense “é 
pensar já na próxima corrida. 
Parabéns aos vencedores”, 
conclui.

António Orlando  | texto

J
osé Carlos Durães, 
aluno no Agrupa-
mento Vertical de 

Escolas de Paredes (AVEP) 
apurou-se para os campeo-
natos nacionais de BTT/
XCO – Desporto Escolar. O 
jovem ciclista obteve o feito 
no Circuito Regional BTT/
XCO – Desporto Escolar, 
que no dia 9 de junho foi dis-
putado no Parque da Cidade 
de Paredes. 

José Carlos Durães é um 
dos alunos/atletas do Proje-
to Ciclismo na Escola BTT 
do Agrupamento de Escolas 
de Paredes. 

“À partida para esta pro-
va, o José Carlos estava mui-
to confiante e motivado e 
apesar da concorrência 
apertada que se faz sentir a 

este nível, conseguiu o apu-
ramento para o nacional de-
monstrando toda a sua cate-
goria e evolução ao longo do 
circuito regional”, explica 
Mário Pinto coordenador 

do Projeto Ciclismo na Es-
cola BTT.

Além do apuramento para 
os campeonatos nacionais 
José Carlos Durães, com o se-
gundo lugar obtido na prova 

de Paredes, sagrou-se cam-
peão regional.

Mário Pinto diz-se con-
fiante que o seu pupilo possa 
continuar a fazer jus à sua ca-
pacidade física e atlética para 

continuar a surpreender e 
elevar o nome do agrupa-
mento e do concelho a nível 
nacional. “Agora, no nacional, 
acredito que possa ficar no 
top cinco apesar da concor-
rência ser ainda mais aperta-
da, contando a competição 
com atletas de todo o país”, 
faz notar.

A equipa de Paredes em 
termos globais, segundo Má-
rio Rui, “esteve ao mais alto 
nível nos vários escalões” da 

competição que reuniu cerca 
de 400 atletas de 25 clubes 
da região Norte, tendo obtido 
dois primeiros lugares: Infan-
tis A feminino Mariana Silva e 
Infantis B feminino Leonor 
Coelho.

Mário Rui, que esteve 
igualmente envolvido na or-
ganização da prova no Parque 
da Cidade de Paredes enalte-
ce a entrega de todos os ato-
res e agentes que aceitaram o 
desafio de organizar a compe-
tição, desde a direção do 
Agrupamento ao staff, até aos 
escuteiros, à Cruz Vermelha 
de Vilela e à autarquia. “Este 
ano, a prova contou com mais 
equipas e mais participantes e 
verificamos que o feedback do 
público foi significativo, o que 
se evidenciou na multidão de 
assistentes que se deslocaram 
ao Parque da Cidade de Pare-
des”, concluiu.

Aluno de Paredes  
apurou-se para os nacionais de BTT 
DESPORTO ESCOLAR. José Carlos Durães cortou a meta em segundo lugar, posição que dá ao paredense um lugar na fase nacio-
nal.  Jovem garantiu também o título de campeão regional.

António Orlando  | texto
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C
omeçou a conta-
g e m  f i n a l  p a ra 
P a r e d e s  H a n -

dball Cup 2019. A festa do 
andebol que antecipa as 
férias de verão arranca no 
concelho de Paredes no 
próximo dia três de julho e 
prolonga-se até ao dia sete. 
A competição é antecedida 
por uma semana de forma-
ção (de 28 de junho e 2 de 
julho) com treinadores de 
renome e atletas interna-
cionais, como são o caso de 
Tiago Rocha, o pivot que 
atualmente representa o 
Sporting CP e é capitão da 
Seleção Nacional, Miguel 
Martins, central do FC Por-
to ou Soraia Lopes a inter-
nacional portuguesa que 
joga nos espanhóis do El 
Mavi NT, entre outros.

A competição resulta da 
parceria da Câmara Munici-
pal de Paredes com o Clube 
de Andebol do Agrupamento 
de Escolas de Baltar (CAAE), 
com o apoio da Federação de 
Andebol de Portugal e a As-
sociação de Andebol do 
Porto. 

A 16 dias do arranque da 
iniciativa, no dia 18 de junho, 
a Câmara Municipal de Pare-
des promoveu um encontro 
com os jornalistas para atua-
lizar a informação que havia 
sido dada em dezembro de 
2018  aquando da apresenta-
ção do Paredes Handball Cup 
2019. 

O Paredes Handball Cup 
2019 contará com jogos de 
andebol indoor (pavilhão), 
andebol de praia no parque 
da cidade e andebol adapta-
do “conferindo à iniciativa 
uma vertente de inclusão”, 
realçou Alexandre Almeida, 
Presidente da Câmara de Pa-

redes que em nome do muni-
cípio espera gastar cerca de 
40 mil euros na organização 

desta competição festiva de 
final de época. “É um investi-
mento muito importante pa-

ra o tecido económico e para 
a dinamização do concelho”, 
afiançou o autarca. Como in-

dicadores do retorno econó-
mico, o autarca realçou, a ti-
tulo de exemplo, o facto dos 
hotéis estarem lotados e o 
aumento da faturação na res-
tauração em virtude da pre-
sença no concelho dos fami-
liares dos jovens atletas. 

Ao todo são esperados em 
Paredes 3.500 atletas de 200 
equipas que em 14 pavilhões 
dispersos pelo concelho irão 
realizar 600 jogos. Os atletas 
ficam alojados em oito esco-

las, pernoitando em colchões 
de campanha adquiridos pela 
autarquia. A festa do andebol 
que pretende ser “a maior da 
Europa”, no dizer de Luís Sou-
sa, da organização, arranca 
com um desfile dos atletas 
pela Avenida da República 
em direção ao parque José 
Guilherme onde decorrerá a 
apresentação das equipas se-
guida de uma festa de boas-
-vindas. Para a mobilidade 
dos atletas e dos interessa-
dos em assistir aos jogos a or-
ganização fretou 11 autocar-
ros “normais” e três panorâ-
micos, estes últimos para 
percursos turísticos. 

Os clubes representados 
são oriundos de sete naciona-
lidades: Portugal, Espanha, 
Suíça, Alemanha, Chile, China 
através de uma delegação 
das Ilhas Taiwan e Angola. A 
participação da delegação 
angolana ainda carece de 
confirmação, explicou Luís 
Sousa. Paulo Silva, vereador 
do Desporto da Câmara Mu-
nicipal de Paredes reafirmou 
“o medo” que tinha confessa-
do há um ano quando aceitou 
apadrinhar a organização de 
tão gigantesco evento. “Onde 
há o envolvimento de crian-
ças, e ainda por cima com esta 
dimensão, todo o cuidado é 
pouco”, reconhece.  

Fruto da aposta no Pare-
des Handball Cup o respon-
sável fala já “em ganhos de 
causa” em relação à prática 
do andebol no concelho de 
Paredes. “Já surgiram dois 
novos clubes no concelho a 
praticar Andebol, o Promov 
em Rebordosa e a reativação 
da modalidade na Sobreira. 
Por outro lado, o Clube de 
Andebol de Baltar passou a 
ter atletas de quase todas as 
freguesias e de concelhos co-
mo Penafiel  e Valongo”, 
revelou.

Handball Cup regressa no fim do mês a Paredes
FESTA. Torneio Internacional de Andebol traz, dentro de dias, milhares de atletas ao concelho de Paredes. Competição resulta da 
parceria da Autarquia com o Clube de Andebol de Baltar e o apoio da FPA e AAP. 

António Orlando  | texto
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Alberta Rodrigues, Socor-
rista da Delegação da Cruz 
Vermelha, aterrou na passa-
da semana no aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, após 
ter estado cerca de um mês 
em voluntariado na região da 
Beira, em Moçambique. A jo-
vem paredense, responsável 
máxima da Delegação da So-
breira, foi em auxílio daque-
les que tudo perderam com o 
Ciclone Idai. Em entrevista ao 
Progresso de Paredes, Alber-
ta Rodrigues, mãe de um me-
nino de cinco anos, relata-nos 
a experiência que teve em 
Moçambique e que, confessa, 
já a faz “olhar de maneira dife-
rente para a vida”.   

Progresso de Paredes 
(PP) – O que é que levou a 
A l b e r t a  R o d r i g u e s  a 
Moçambique? 

Alberta Rodrigues (AR) - 
Quando nos tornamos Socor-
ristas, quando pertencemos a 
uma instituição como a Cruz 
Vermelha Portuguesa, acaba 
por ser quase um sonho para 
grande parte de nós fazer 
uma Missão. Em 2017 já tinha 
estado no incêndio em Pe-
drogão, em 2018 no incêndio 
em Monchique. Quando 
aconteceu a catástrofe (Ci-
clone Idai) em Moçambique, a 
minha vontade foi de pegar 
na mochila e seguir.

PP – Como é que a família 
encarou a Missão solidária 
da Alberta Rodrigues? 

AR – Oito dias antes da 
partida, recebi um telefone-
ma para saber se eu estaria 
disponível para integrar a 
Equipa Delta (4ª Equipa). Na 
minha cabeça quase só saía 
um ´sim´. Era um sonho de 
uma vida, mas ao mesmo 
tempo, com um filho de 5 
anos, uma Delegação para 
gerir… tinha que ponderar 
tudo, mas rapidamente falei 
com o meu marido, recolhi 
algumas opiniões e depois 
das manifestações de apoio 

da família, o apoio do meu 
marido, que dariam toda a 
ajuda necessária na minha 
ausência. Na Delegação tam-
bém recebi o apoio e a garan-
tia que a instituição ia-se 
aguentar até eu chegar. De-
pois faltava a parte mais difí-
cil: o meu filho; foi complica-
do, disse-me logo que ia ter 
muitas saudades. Ouvir isto 
não é fácil, mas depois de lhe 
explicar o que ia fazer, até já 
dizia à professora e amigos o 
que a Mãe ia fazer, ́ que ia aju-
dar os meninos e as pessoas´.

PP – O que é que encon-
t r o u  q u a n d o  c h e g o u  a 
Moçambique?

AR – Ao aterrar na Beira, e 

em direção a Macurungo, lo-
cal onde a nossa delegação 
ficou sediada, foi logo visível 
o rasto de destruição. Por 
mais que tenha visto na tele-
visão e vi muitas reportagens, 
ao vivo é indescritível: muros 
destruídos, telhados, árvores 
arrancadas, coisas que pare-

cia impossível terem saído do 
seu lugar; foi também o con-
tactar com outra realidade, 
outra cultura…

Encontrei um povo alegre, 
um povo que é feliz com pou-
co, um povo que com o pouco 
que recebe sorri, agradece. 

Apesar da fase de emer-

“Foi um choque cultural o contacto com a 
pobreza e com a insegurança”

ENTREVISTA - ALBERTA RODRIGUES, SOCORRISTA DA DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DA SOBREIRA ESTEVE EM MISSÃO HUMANITÁRIA NA PROVÍNCIA DA BEIRA, EM MOÇAMBIQUE

António Orlando  | texto

gência imediata já ter passa-
do, ao nível da saúde encon-
trei uma área com muitas difi-
c u l d a d e s .  A s  p e s s o a s 
continuam a ser atendidas no 
Hospital de Campanha da 
Missão conjunta da Cruz Ver-
melha Portuguesa e dos Mé-
dicos do Mundo. Eles preci-

sam da nossa ajuda não só por 
causa do Ciclone Idai, mas 
também por necessidades 
inerentes a um povo que foi 
sempre pobre.

O Centro de Saúde e a Ma-
ternidade de Macurungo fo-
ram muito afetados pelo ci-
clone. Parte do telhado desa-

TESTEMUNHO

Crianças 
PP – O que vai ser daquelas crianças com quem 
brincou…?
Elas brincam com carrinhos que elas próprias constroem 

com latas. Os baloiços são cabos elétricos já sem atividade. A 

maioria anda descalça e correm felizes. Qualquer brincadei-

ra para eles era uma alegria.

Vi imensas crianças com 6/7 anos às costas com irmãos de 

1/2 anos porque os Pais vão trabalhar e são os mais velhos 

que tomam conta dos mais novos além de, antes de irem para 

as aulas (as que iam) ajudarem os Pais noutras tarefas do dia 

a dia.

Quando recebem uma folha de papel para fazer um desenho 

é uma alegria. Recebiam uma escova dos dentes feita em car-

tão, porque estivemos a ensinar a lavar os dentes, e eles pare-

ciam que tinham recebido a maior prenda do mundo. Ensina-

mos como se deve lavar as mãos e eles faziam filinhas, todos 

contentes por aprender.   

Se ouvem música começam logo a dançar.

Se nós passamos focados nas nossas tarefas…lá temos três 

ou quatro a correr para nós a chamar tia, tia e saltam para as 

nossas costas, dão-nos abraços e beijos que até esquecemos 

que aquilo que nos rodeia está tão mau e nos dá uma sensa-

ção de impotência. Mas naquele instante sabemos que esta-

mos a fazer a diferença, porque colocar um sorriso na cara de 

cada criança já é uma batalha ganha.

Ao fim do dia quando seguíamos rumo a ́ casa´ corriam atrás 

do autocarro por não querem a separação. Isto é fantástico, 

maravilhoso e enchia-nos o coração para o dia seguinte, para 

enfrentarmos mais um conjunto de dificuldades. Que vai ser 

daquele povo? Eles precisam urgentemente de formação pa-

ra crescerem e evoluírem.

Alberta Rodrigues
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Perfil
Alberta Rodrigues de 34 anos, é uma das “fundadoras” da De-

legação de Sobreira da Cruz Vermelha Portuguesa. Socorrista 

há cerca de 17 anos, passou, entretanto, a desempenhar fun-

ções de gestão da Delegação tendo sido nomeada pelo Presi-

dente Nacional da Cruz Vermelha como Delegada Especial, o 

equivalente a Presidente. Paralelamente é a Coordenadora 

Local de Emergência. “Fui a primeira funcionária da ́ casa´, que 

apesar de ser funcionária nunca deixei de ser voluntária”.

pareceu. Se a isto juntarmos 
as condições ´normais´ em 
que vivia aquele povo é fácil 
perceber o drama. A Cruz 
Vermelha Portuguesa está 
neste momento a começar as 
obras no Centro de Saúde e 
Maternidade, para reparar os 
e s t ra g o s  e  m e l h o ra r  a s 
condições.

PP – Se a chamassem de 
novo voltaria? 

AR – Sim, voltava. 
Foi uma missão que mu-

dou a minha maneira de ver a 
vida. Regressei à Sobreira há 
uma semana, mas já não con-
sigo encarar as coisas da mes-
ma forma. Foi uma experiên-
cia marcante com uma parti-
lha muito grande. Vivi três 
semanas com tão pouco. Eles 
vivem com tão pouco e são 
felizes.

Voltei com o sentido de 
dever cumprido, recebi muito 
mais do que dei…trouxe o 
meu coração cheio.

PP – Como era o dia-a-
-dia da Alberta Rodrigues e 
da Equipa? 

AR – Sendo Socorrista fui 
com a função de Coordena-
ção Logística.

Os nossos dias começa-
vam cedo, às 7h já estávamos 
a entrar na carrinha que nos 
levava para o Hospital de 
Campanha, naquela viagem 
não faltava música, muita 

cantoria e animação, era este 
o espírito da nossa Missão.

Chegada à tenda tínha-
mos o Briefing com toda a 

equipa na tenda de comando, 
onde era planeado o dia e ta-
refas pendentes.

Eu como Coordenadora 

Logística passei muito tempo 
a resolver muitas questões 
logísticas, até porque na pri-
meira semana choveu imenso 

e tivemos alguns problemas 
com a eletricidade, luz e água. 
Tratava também do levanta-
mento de necessidades de 

alimentação, e aí com a ida às 
compras estava muito em 
contato com o exterior. Foi 
um choque cultural o contac-
to com a pobreza, com a inse-
gurança, apesar de ir sempre 
em segurança. Mas percebia-
-se o quanto inseguro é viver 
naquelas condições. 

Dei ajuda em diversas 
áreas, nos registos (digamos 
que é a nossa triagem), e o 
contacto com as pessoas foi 
espetacular, são muito agra-
decidas, são tolerantes, são 
p a c i e n t e s ,  a p e s a r  d a 
tragédia.

Participei em algumas ati-
vidades com as crianças, num 
dia marcante para eles que foi 
o dia Mundial da Criança.  
Com materiais improvisados 
fizeram jogos tradicionais. 
Ver a alegria daquelas crian-
ças enche-nos o coração.

PP – A partida, o regresso 
a casa, terá sido dolorosa 
pelos laços de afetividade 
que se estabeleceram…
quer partilhar com os leito-
res esse momento?

AR – A partida foi muito 
dolorosa. Deixar no aeropor-
to o marido e filho de 5 anos, 
em que nunca tinha ficado 
sem o ver mais que dois dias 
não é fácil. O meu foco foi 
pensar, ele fica bem, são só 
três semanas. Muitas lágri-
mas foram derramadas. De-
pois, no inicio da missão, o 
friozinho na barriga por não 
saber o que me esperava.

Sair da Beira, a cada des-
pedida foram lágrimas, foi di-
fícil. Criamos muitos laços, 
desde os utentes com quem 
nos cruzávamos com fre-
quência, os profissionais Mo-
çambicanos que trabalhavam 
connosco, todos eles diziam: 
´mais uma equipa que vai, vo-
cês vão todos...´

Sentimos os receios que 
eles têm do futuro.  

Por fim a despedida dos 
membros da Equipa da Cruz 
Vermelha também foi dura: 
as equipas são constituídas 
por pessoas de todo o País 
que na maioria não se conhe-
cem, mas em três semanas a 
viver 24 horas/dia juntos, es-
tabelece-se uma ligação mui-
to forte; somos o apoio direto 
uns dos outros. Desabafa-
mos, rimos, choramos. Vive-
mos tudo com muita intensi-
dade. Uma ligação afetiva 
que se cria numa Missão é di-
ferente de todas as outras.

Operação Embondeiro 

Operação Embondeiro por Moçambique foi a designação es-

colhida pela Cruz Vermelha Portuguesa para abranger todas 

as iniciativas e atividades desenvolvidas no âmbito da ajuda 

humanitária prestada àquele país, logo após o Ciclone Idai de 

14 de março de 2019 que deixou um rasto de destruição na 

província da Beira.  A Cruz Vermelha Portuguesa montou um 

Hospital de Campanha com equipas multidisciplinares (médi-

cos de diversas especialidades, enfermeiros, psicólogos e So-

corristas para a parte da logística). As equipas são substituídas 

a cada três semanas ou um mês tudo depende da logística. A 

gestão é feita pela Chefe de Missão e pelo Coordenador Na-

cional de Emergência. 

Até agora Alberta Rodrigues foi a única paredense envolvida 

na ajuda humanitária a Moçambique. 



14 Quarta-feira 19 de Junho de 2019  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O estado do estado

E
ntre 2011 e se-
tembro de 2015, 
c o m  o  g ove r n o 

PSD/CDS e a Tróica, as-
sistiu-se a uma destrui-
ção sistemática da Admi-
nistração Pública, a qual 
se sabe ser essencial ao 
bem estar dos portugue-
ses e ao desenvolvimen-
to do País.
O número de trabalha-
dores da Administração 
Pública diminuiu em 
78.328 unidades com 
consequências graves no 
fornecimento de servi-
ços essenciais á popula-
ção (SNS, Segurança So-
cial, Educação, Justiça, 
Segurança Pública, etc.).
Algumas categorias pro-
fissionais sofreram uma 
forte redução: Assisten-
tes técnicos (-12.906), 
Assistentes operacio-
nais (-21.527), Professo-
res do ensino básico e 
secundário (-26.295).
Os dados são conclusi-
vos: PSD /CDS e a Tróica 
assumiram o propósito 
de enfraquecer a Admi-
nistração Publica, redu-
zir a oferta assistencial 
na Saúde, na Segurança 
social, na Educação. Só 
aqui, na Educação, se po-
deria falar numa redu-
ção de trabalhadores 
com alguma justificação 
(diminuição demográfi-
ca, diminuição da popu-
lação escolar).
Os únicos trabalhadores 
da Administração Públi-
ca com maior presença 
no período 2011-2015 
foram os Magistrados e 
os Médicos.
Entre 2015 e 2019, com 
o governo do PS verifi-
cou-se um aumento dos 
trabalhadores da Função 
Pública (+40.622) mas 
ainda manifestamente 
insuficiente para recu-
perar a Administração 
Pública da enorme des-
truição verificada duran-
te o governo PSD/CDS. 

Muitos serviços conti-
nuam com uma imensa 
falta de trabalhadores, 
Daí as enormes carên-
cias que enfrentam im-
portantes serviços como 
o SNS, a Segurança So-
cial, a Educação, etc. no 
fornecimento de servi-
ços essenciais aos portu-
gueses (por exemplo, a 
ADSE já teve 297 traba-
lhadores e tem agora só 
188, o que está a causar 
enormes atrasos no pa-
gamento de reembolsos 
aos beneficiários). 
Factos recentíssimos: 
encerramento da Mater-
nidade do Hospital Ama-
dora-Sintra na noite de 1 
e 3 de junho; encerra-
mento da Maternidade 
do Hospital de Portimão 
por falta de médicos pe-
diatras durante 3 dias e 
transferência das grávi-
das para Faro, salvo par-
t o s  e m i n e n t e s  e /o u 
emergentes; falta de 
obstetras no Hospital de 
Beja, transferência de 
uma grávida de Aljustrel 
para Évora e parto assis-
tido por bombeiros num 
posto de gasolina. Há 
blocos de partos em ris-
co de encerramento por 
falta de especialistas. 
Mário Centeno e Antó-
nio Costa obcecados pe-
lo défice ZERO e para 
agradar a Bruxelas têm 
impedido a recuperação 
da Administração Públi-
ca e do país. 
Mas há mais. Há sobre as 
remunerações dos tra-
balhadores da Adminis-
tração Pública (Central, 
Local e Regional) todo 
um manto de inverdades 
e falácias, propagados 

pelo Governo e pela Co-
municação Social ao seu 
serviço, que importa 
desmontar com base nos 
próprios dados oficiais. 
Uma dessas falsidades 
refere um “exponencial” 
aumento das remunera-
ções com a progressão 
das carreiras. Nada mais 
falso. A remuneração 
mensal, sem e com subsí-
dios e complementos, de 
todos os Trabalhadores 
da Administração Publi-
ca, aumentou de outu-
bro de 2017 a janeiro de 
2010, cerca de 1,2% e 
2,1%, respectivamente, 
o que está muito longe 
de uma reposição justa 
de rendimentos. Mas há 
categorias profissionais 
em que até desceu essa 
remuneração, sem ou 
com subsídios e comple-
mentos (como Dirigen-
tes, Técnicos Superiores, 
Pessoal de Investigação 
Científica, Médicos, Ofi-
c i a i s  d e  J u s t i ç a , 
Bombeiros).
Refiro o exemplo dos 
Médicos. Segundo os da-
dos oficiais, remunera-
ção média mensal em 
outubro de 2011 2.695 
euros, em outubro de 
2015 2.620 euros, em 
outubro de 2017 2.771 
euros,  em janeiro de 
2019 2.723 euros; com 
subsídios e complemen-
tos, os valores são 3.786 
euros (2011), 3.422 eu-
ros (2015), 3.630 euros 
( 2 0 1 7 ) ,  3 . 6 1 7  e u r o s 
(2019). Como é possível 
pedir a exclusividade 
destes e de outros pro-
fissionais no SNS?   

Fonte: Estudos de 

Eugénio Rosa, Economista

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.

C
om a depressão começamos a 

tomar consciência real de quem 

somos e do que realmente pre-

cisamos – o que só é possível entrando 

em profunda crise existencial.

O discurso, falso e sacana, é "deve 

estar tudo doido, porque gente 'nor-

mal' não tem desses chiliques”, assim 

como a pressa geral em empurrar 

para um tratamento de choque é fa-

zer com que a pessoa se "re-acomo-

de" à vidinha aborrecida que está le-

vando e siga em frente, como boi – 

vaca – em direção ao inevitável 

matadouro. 

Sem “crise existencial” nenhuma mu-

dança é possível. 

A depressão é justamente uma situa-

ção-limite, que absolutamente não 

comporta mais nenhum tipo de solu-

ção dentro do modelo de vida atual 

de uma pessoa. 

Ou seja, mantidas as coisas exata-

mente como elas estão, o sujeito vê-

-se cada vez mais diante de um beco 

sem saída.

Tudo que fizer é errado; todas as 

suas decisões, quaisquer que sejam, 

serão erradas; todas as suas ações 

parecerão “fora de ordem”, tendo em 

vista o arranjo atual. 

Esse conflito entre o que a pessoa 

“deve ser e querer” em função dos 

seus papéis e vínculos sociais e que 

ela “realmente é e quer” - tem por 

objetivo derrubar os obstáculos que 

estão impedindo a verdadeira essên-

cia de cada pessoa em desabrochar 

plenamente, que é, afinal, o grande 

A depressão: um mal entendido  !

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

P
or estes dias já começaram 

os incêndios florestais em 

Portugal e voltamos a lem-

brar a tragédia de Pedrógão. 

São demasiados anos a adiar um pro-

blema, gastando milhões num com-

bate que rapidamente se torna caó-

tico e onde nos últimos anos as alte-

rações climáticas são gasolina na 

fogueira. Portugal já teve um dispo-

sitivo de defesa permanente da flo-

resta (quem não se lembra das casas 

florestais) e vai ter que assumir no-

vamente que é preciso profissionali-

zar e militarizar uma boa parte des-

ses meios, colocando uma outra lar-

ga fatia de recursos a "viver" todo o 

ano em tarefas de manutenção e de 

criação de riqueza na floresta.

O negócio do combate tem que ser 

esmiuçado, não sendo percetível 

como é que o principal problema de 

proteção civil ainda não tem o Esta-

do a controlar todas as variáveis. 

Recentemente o Governo resolveu 

realizar a aquisição do sistema de 

comunicações utilizado em emer-

gência, o SIRESP, e ainda criar mais 

uma Agência para a tutela da Prote-

ção Civil, a nova Agência para a Ges-

tão Integrada de Fogos Rurais. 

O tema não é fácil, abana demasia-

dos interesses, muitos milhões e 

muitas formas de economia parale-

la. Não podemos permitir que se 

"empate" a reforma da floresta, que 

se tente depois reverter esta limita-

ção na plantação de eucaliptos, que 

se impeça a Força Aérea de ter meios 

para o combate aéreo, que se trave o 

caminho para uma profissionaliza-

ção militarizada dos comandos e das 

grandes unidades de intervenção no 

combate – em Espanha já o fizeram.

Até em Paredes, fizemos o cadastro 

florestal, esse instrumento indis-

pensável para todo o processo de 

ordenamento florestal do território, 

devido à enorme dispersão de pro-

priedade. Para onde foi esse traba-

lho? Ficou-se por uma experiência-

-piloto em seis concelhos e condicio-

nada a uma colaboração voluntária 

na identificação das propriedades. 

Porque não um Cadastro Nacional e 

completo? Porque não um Cadastro 

Profissional e que informe com rigor 

os bombeiros sobre a realidade do 

território?

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A dormir sobre terra queimad a?

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

A depressão: um mal entendido  !
objetivo da vida de todos nós.  O se-

gredo é aproveitar o facto de estar-

mos numa situação sem saída, de 

estarmos vivendo um conflito sem 

solução, para dar início ao processo 

de libertação do eu verdadeiro de 

cada um. 

Diante do conflito existencial, a pes-

soa é levada a verificar os seus ver-

dadeiros sentimentos e pensamen-

tos - o seu desejo – devendo concluir 

se quer continuar vivendo auto-ilu-

dida, como peça programada da ma-

triz, ou assumir sua verdadeira es-

sência humana, nitidamente em 

choque com as exigências de ordem 

sócio-cultural. 

Na vivência da depressão, a pessoa 

pode ter a felicidade suprema de 

descobrir que sua única saída real é 

dar chance ao seu eu verdadeiro, 

permitindo que ele tome as rédeas 

da sua vida e dê as cartas do seu pre-

sente e futuro. 

O término da depressão só acontece 

quando a pessoa descobre que qual-

quer outra decisão que não seja a 

dela é basicamente ruim, por melhor 

que pareça ou lhe seja vendida pelos 

outros. 

Qualquer outra saída não a levará a 

lugar nenhum a não ser que ela abra 

m ã o  d o  s e u  e g o  s o c i a l m e n t e 

programado. 

A superação da depressão implica 

quase sempre a perda da imagem so-

cialmente aceitável em favor do sur-

gimento de uma identidade pessoal-

mente desejada. 

Mas, se a pessoa for suficientemente 

verdadeira para consigo mesma, se 

conseguir olhar para a sua própria 

verdade e encarar o seu desejo sem 

medo das consequências de trans-

formar-se nele, se puder mergulhar 

fundo e chegar ao centro da sua crise 

existencial, manifestar-se-á e triun-

fará sobre toda mentira. 

A dormir sobre terra queimad a?
E as zonas de Intervenção florestal? 

Para as ZIF, que foram implementa-

das no Vale do Sousa pela Associa-

ção Florestal do Vale do Sousa, o Es-

tado deixou de apoiar os pequenos 

proprietários, manteve os preços 

das equipas de sapadores de há 4 

anos atrás e nem sequer terminou a 

revisão dos Planos Regionais de Or-

denamento Florestal (PROF). Ape-

nas produziu uma ‘Reforma Flores-

tal’ jurídica que não teve ainda con-

sequências no terreno - diplomas 

que se encontram morosamente no 

calvário dos processos legislativos. 

Para que servirá isto?

Sem Planos florestais não temos 

um país orientado no sentido da 

segurança contra incêndios. Não 

temos, porque os povoamentos 

fragmentários e desordenados de 

eucalipto e os matos continuaram 

a proliferar, agravando o desorde-

namento florestal e por isso o risco 

de incêndio. Também não são in-

centivados povoamentos mistos 

com espécies mais adequadas e 

menos combustíveis na refloresta-

ção das áreas ardidas. Porquê? É 

que só a aposta do estado na eco-

nomia do interior e das florestas é 

que o poderia fazer, num pais com 

baixo grau de emparcelamento…

E nas medidas de prevenção? Nada 

de concreto, nem sequer a fiscali-

zação de uma política de limpeza 

de matos e florestas como promo-

veu o programa Portugal Chama. 

Nem os 50 metros em redor das 

casas, nem as bermas dos cami-

nhos e estradas, nem as faixas à 

volta das aldeias, nada se vê... 

Porquê?

E a especialização dos bombeiros 

ou equipas especiais para o comba-

te ao fogo em condições extremas, 

que tanto foi falado após Pedró-

gão. Foi implementado? Nada se 

viu. Em vez de retomar e reativar a 

formação dos Grupos de Análise e 

Uso do Fogo (GAUF) que atuaram 

até 2010, com sucesso – e que apli-

cavam fogo controlado no inverno 

e contrafogo no verão. Da mesma 

forma, a mobilização de forças es-

peciais para intervenção rápida 

nos primeiros momentos das igni-

ções continua perigosamente es-

tagnada. Não dá para entender!

Se há coisa que o país não possa di-

zer é que não sabe porque é que 

arde. É assim que as governações, 

incapazes de atacar as causas, fo-

ram empurrando ao longo dos 

anos a condição do país para uma 

agravada brutalidade com que já 

se fazem sentir os impactos das al-

terações climáticas. 

Com os erros de sempre, o risco 

acumula-se com o impacto das al-

terações climáticas e é urgente ver 

ações.

PUB

Finalmente vão arrancar
Por
PAULO
SILVA
Professor

A
s Escolas Bási-

cas e Secundá-

rias de Lordelo 

e de Rebordosa vão em 

breve ser totalmente 

reformuladas, passan-

do assim a garantir a 

toda a comunidade es-

colar as condições de 

conforto e comodidade 

que infelizmente não 

possuem, apesar de to-

d o s  o s  e s f o r ç o s  d a s 

a t u a i s  d i r e ç õ e s  q u e 

dentro das suas capaci-

dades tentaram mini-

mizar as condições de-

ficitárias das mesmas.

Estas obras resultam 

da parceria entre o Es-

tado e o Município de 

Paredes, porque como 

todos sabemos é indis-

pensável equipar e mo-

dernizar as infraestru-

turas escolares com to-

das as condições que 

permitam o desenvolvi-

mento dos seus proje-

tos educativos com ri-

gor e qualidade a que as 

escolas nos costumam 

habituar, bem como a 

adequação das condi-

ções físicas e ambien-

tais  das mesmas aos 

padrões de conforto e 

segurança exigidos nos 

dias que correm e que 

todos merecem.

Assim, e na sequência 

da publicação em Diá-

r i o  d a  R e p ú b l i c a  d o 

D e s p a c h o  n . º 

4605/2019 que autori-

za o Ministério da Edu-

cação a celebrar com o 

Município de Paredes 

um acordo de coopera-

ção técnica e financeira 

para a  real ização de 

obras de requalificação 

e de modernização das 

instalações da Escola 

Básica e Secundária de 

Rebordosa e da Escola 

Básica e Secundária de 

Lordelo, foi com enor-

me gosto que vimos o 

psilvaparedes@gmail.com

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

Ministério da Educa-

ção reforçar em 500 

mil euros a verba a afe-

tar ás obras em cada 

uma destas escolas.

Este esforço e reforço 

de 1 milhão de euros 

por parte do Governo 

garante o pagamento 

da obra quase na tota-

lidade, exigindo assim 

um esforço menor ao 

Município de Paredes 

e permite igualmente 

a salvaguarda do inte-

resse público e uma 

gestão de proximidade 

destes investimentos 

que permitirá que a 

execução destas obras 

sejam mais  célere e 

eficiente.

Só através desta coo-

peração financeira en-

t r e  o  M i n i s t é r i o  d a 

Educação e o Municí-

pio, é que foi possível 

a c o r d a r  a  exe c u ç ã o 

das obras de benefi-

ciação destas escolas 

cujo estado de conser-

vação punha em causa 

o normal desenvolvi-

mento das atividades 

letivas.

Sabemos que existem 

no Concelho mais es-

colas a necessitar de 

o b ra s  i d ê n t i c a s ,  a s 

conversas entre o Mu-

nicípio e o Ministério 

da Educação sobre a 

execução das mesmas 

já se iniciaram e a es-

perança que as mes-

mas venham a dar fru-

to são grandes. Pena é 

que nem todos parti-

lhem desta visão e ne-

cessidade e que colo-

quem em causa a ur-

gência destas obras e a 

fórmula encontrada 

p a r a  r e a l i z a r  a s 

mesmas. 

Relembro que este re-

forço de verba por par-

t e  d o  M i n i s t é r i o  d a 

Educação, permitirá 

q u e  a s  o b ra s  s e j a m 

efetuadas com um es-

forço financeiro me-

nor para o Município e 

com ganhos significa-

tivos para toda a co-

munidade escolar.
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Reiniciaram-se os traba-
lhos de alargamento na Av. 
de S. Tomé entre a ponte da 
Presa e o cruzamento de 
Formariz. Procedendo-se 
também  à abertura das ro-
tas para a colocação de gás 
no lugar de Sobreiros. Seria 
bom que se concluísse os 
trabalhos da cobertura da 
rede de água e saneamento, 

pois é o que mais falta faz a 
esta população, em virtude 
de a água dos poços estar 

imprópria para consumo o 
que é inadmissível em pleno 
sec. XXl.

A Junta de Freguesia de 
Vandoma realizou no sá-
bado, 15 de junho, o pas-
seio anual com a popula-
ção sénior.  A cidade de 

Bragança foi o local esco-
lhido para o convívio que 
contou com a presença do 
P r e s i d e n t e  d a  C â m a ra 
M u n i c i p a l  d e  Pa r e d e s , 

Alexandre Almeida, e com 
160 participantes, onde 
não faltou animação, baile 
e o tradicional pão de ló e o 
espumante.

FREGUESIAS

No passado dia 7 de Ju-
nho, o Município de Paredes 
e a Junta de Freguesia de 
Baltar homenagearam o 

poeta Daniel Faria. Na ce-
rimónia evocativa do 20º 
aniversário da morte do poe-
ta nascido em Baltar, em 
1971, foi apresentada uma 
pintura do retrato de Daniel 
Faria de autoria de Olesya 
Mohosh. A homenagem con-
tou com a presença da Ve-
readora da Cultura do Muni-
cípio de Paredes, Beatriz 
Meireles, do Presidente da 

Junta de Baltar, Jorge Coe-
lho, e com  familiares do poe-
ta Daniel Faria.

Em memória do poeta fo-
ram declamados  poemas da 
autoria de Daniel Faria, pe-
los alunos do Agrupamento 
de Escolas Daniel Faria e do 
Colégio Casa Mãe. A pintura 
vai ser colocada na bibliote-
ca da Câmara  Municipal e 
contribuirá para a perpetua-

ção da memória de um poeta 
que está mais vivo do que 
nunca. Os alunos das duas 
escolas estiveram excelen-
tes e fizeram sentir a profun-
didade da pensamento poé-
tico do poeta nascido em 
Baltar, mas que continua a 
viajar pelo mundo através 
dos seus livros que são apre-
ciados em paragens bem 
longínquas.

    BALTAR

Câmara e Junta de Freguesia prestaram Homenagem  
ao Poeta Daniel Faria 

FAUSTINO 
 SOUSA

 O Clube  de Baltar  ven-
ceu mais uma competição. 
Desta vez as atletas de Bal-
tar venceram o campeona-
to regional de juvenis da 
segunda divisão. Foi o cul-
minar de um trabalho cheio 
de obstáculos, com muitas 
lesões pelo meio. Tiveram  
que ultrapassar enormes 
dificuldades e trabalhar no 
limite, mas nunca se deram  
por vencidos e este título  
foi o culminar deste cami-
nho,  depois do ano passado 
também terem  sido cam-
p e õ e s  r e g i o n a i s  d e 
iniciadas.

Uma nota para os adep-
tos do clube, que são essen-
ciais para o sucesso, pois 

são  ferrenhos apoiantes e 
são fundamentais para o 
sucesso alcançado.

No passado dia 15 de Ju-
nho , o Colégio Casa – Mãe 
organizou mais  uma grande 
festa em que o tema central 
foi a família. A comunidade 
escolar juntou-se numa ale-
gre tarde de convívio no Co-
légio Casa Mãe.  A festa co-
meçou com um espetáculo 
que teve como protagonis-

tas principais os  alunos. As 
famílias dos alunos ficaram  a 
conhecer o excelente traba-
lho desenvolvido ao longo do 
ano nas Academias artísti-
cas. A diversão continuou na 
Ecopista, começando pelo 
comboio que fez as delicias 
de miúdos e graúdos, e no in-
terior do bosque pedagógico 

o corpo docente dinamizou 
diversas atividades e expe-
riências! A festa terminou 
com um verdadeiro arraial, 
onde não faltaram barraqui-
nhas de pipocas e farturas e o 
porco no espeto.  O Colégio 
Casa- Mãe agradece  a todos 
a presença na celebração da 
família do Colégio Casa Mãe.

A Junta de Freguesia 
apoiou a realização de um 

pequeno arraial que que 
aconteceu  no passado  fim 
de semana. Esta iniciativa 
insere-se na comemoração 
dos Santos Populares e tam-
bém numa perspetiva de ani-
mação constante da sala de 
visitas de Baltar.

Clube Andebol de Baltar sagrou-se 
campeão regional de juvenis

Festa da Família no Colégio Casa – Mãe

Santos 
Populares

    BITARÃES

Alargamento da Av. de S. Tomé  
e início das obras para instalação de Gás

    VANDOMA

Passeio a Bragança

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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FREGUESIAS

A Associação Ser 
Social  em pareceria 
com a Junta de Fregue-
sia promove para as 
crianças dos 04 aos 12 
anos, e no período de 
24 de Junho a 16 de 
Agosto de 2019, as Ofi-
cinas Verão’19, onde os 
mais novos podem con-
tar com várias activida-
des ao longo das várias 
semanas, intituladas 
Semana das Manuali-

dades, Semana do Co-
nhecimento, Semana 
Aquática, Semana das 
Letras, Semana da Saú-
de, Semana da Mate-
m á t i c a ,  S e m a n a  d a 
Praia, Semana do Des-
porto. Os pais interes-
sados em inscrever os 
seus filhos podem diri-
gir-se às instalações da 
Associação Ser Social, 
ou através da página 
Oficina de Verão ’19.

Ser Social - Oficinas Verão ‘19
    SOBREIRA

Secção de Patinagem Artística da Casa do Povo 
de Sobreira organiza Espetáculo

Os representantes políti-
cos locais são escolhidos de-
mocraticamente pelo seu 
povo, e são diariamente cha-
mados à responsabilidade 
pelo seu mandato, quer na 
conversa da pastelaria local, 
na mercearia, ou mesmo no 
adro da igreja…

Por isso é que lhes compe-
te conhecer bem realidade da 
sua freguesia, para assumi-
rem de forma séria e respon-
sável a obrigação de fazer 
mais e melhor pelo povo que 
os elegeu. Mas tem sido, ale-
gadamente visível, a dificul-
dade do poder local em dar 
resposta às necessidades 
existentes na freguesia, em 
especial no que concerne a 
adotar uma atuação regular-
mente programada, para in-
tervenção nos espaços públi-
cos, nomeadamente: limpeza 
de passeios, arruamentos, 
logradouros e outros espaços 
públicos, quer seja por inter-
venção da própria junta, quer 
seja por solicitação da mesma 
à Câmara Municipal.

Encontramos espaços pú-
blicos, rodeados de vegeta-

ção, e as bermas das estradas 
engolidas por ervas e silvado, 
que se estendem para a faixa 
de rodagem, e impedem os 
transeuntes de circular nos 
passeios, tendo de se desviar 
para a faixa de rodagem, pon-
do em risco as suas próprias 
vidas...

Desta feita, como o coro 
de reclamações quanto a este 
tema, já não se faz ouvir, os 
próprios cidadãos uniram es-
forços e deram resposta às 
suas necessidades, proce-
dendo à limpeza das bermas 
que os afetam diretamente, 
substituindo o poder local 
que se mantém inerte.

Sem dúvida, que a realida-
de na freguesia se tem vindo a 
alterar ao longo dos tempos, 
passando as obrigações lo-
cais a ser resolvidas por cada 
cidadão que se sinta afetado 
com o não cumprimento do 
serviço público, e assim va-
mos todos vivendo, felizes e 
contentes!

    CRISTELO

Cidadãos unem  
esforços para limpeza  
de bermas

CARLA
NUNES

A Casa do Povo de so-
breira organiza no próximo 
sábado, 22 de junho, pelas 
21h, no Pavilhão Ernesto 
Silva, o seu primeiro espetá-
c u l o  d e  P a t i n a g e m 
Artística.

Criada há pouco mais de 
um ano, a secção conta já 
com quase meia centena de 

atletas que iniciaram a for-
mação no clube. “Se os teus 
sonhos se tornassem realida-
de, o que escolhias?” é o tema 
da encenação que passa por 
várias histórias infantis.

“O espetáculo tem um 
enredo diversificado e en-
graçado que liga várias his-
tórias infantis, as músicas 

escolhidas são alegres e 
pretendemos proporcionar 
um bom espetáculo de pati-
nagem. Temos a plena no-
ção que os nossos atletas 
patinam há pouco mais de 
um ano e mesmo assim qui-
semos elevar a fasquia com 
a criação de um espetáculo 
para toda a comunidade”, 

explica fonte da Casa do Po-
vo de Sobreira. 

O Agrupamento de Esco-
las de Vilela realizou de 11 a 
14 de junho, no Salão da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa, um festival de teatro que 
fez subir ao palco o trabalho 
realizado na disciplina Artes 
Performativas ao longo do 
ano letivo pelos alunos do 5º 
ano de escolaridade.  O festi-
val arrancou com uma per-
formance do Clube de Teatro 
da Escola Básica de Rebor-
dosa, numa adaptação de 
Ricardo Mazzei, do texto 
“Quando a escola é e vidro”, 

de Ruth Rocha. “Este clube 
existe há cerca de quatro 
anos e tem feito um trabalho 
incrível com os alunos, de-
senvolvendo neles o gosto 
pela representação e explo-
rando esta forma de expres-
são artística. É um clube in-
clusivo, na medida em que 
alguns dos seus actores são 
alunos com espetro do autis-
mo, da Unidade Especializa-
da deste agrupamento”, ex-

    REBORDOSA

Festival de Teatro  
do Agrupamento de Escolas

PAULO 
PINHEIRO

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa venceram 
as provas de Cadetes, mas-
culinos e femininos das Pro-
vas Nacionais de Manobras 
que se realizaram no último 
domingo em Rio Maior. 

Deste modo os jovens 
bombeiros em julho vão dis-
putar na Suíça as provas in-
ternacionais, no âmbito do 
Comité Internacional do 
Fogo (CTIF). A Equipa A 

Masculinos foi terceira clas-
sificada na prova de Rio 
Maior promovida pela Liga 
de Bombeiros que ao todo 
juntou 29 equipas de 17 cor-
porações de Portugal Conti-
nental e Ilhas num total de 
500 participantes. 

A Corporação de Rebor-
dosa fez-se representar por 
43 voluntários repartidos 
por quatro equipas. 

No passado dia 15 de 
junho a Junta de Freguesia 
de Rebordosa fez o passeio 
anual dos seus Séniores. 
Cerca de 500 Rebordosen-
ses marcaram presença 
bem cedo para a partida 
para a viagem até Ponte de 

Lima. O almoço e lanche foi 
realizado em perfeito con-
vívio e ambiente festivo na 
magnífica vila minhota. A 
autarca de Rebordosa e o 
Presidente de Câmara 
marcaram ambos presença 
neste passeio.

Bombeiros vão à Suíça 
após vitória nos Nacionais 
de manobras

Junta levou séniores 
a Ponte de Lima

plicou fonte do Agrupamen-
to.  Ao longo do festival todas 
as turmas do 5ºano tiveram a 
oportunidade de mostrar à 
comunidade o trabalho de-

senvolvido no âmbito da 
Educação Artística. Para a 
apresentação das peças (al-
gumas originais) os alunos e 
respetivos professores re-
correram a diferentes técni-
cas, entre elas a Kamishibai e 
às sombras chinesas. A co-
munidade educativa aderiu 
em massa a este evento e a 
prova disso foi a “casa cheia” 
em todas as sessões.

“Foi uma semana bastan-
te enriquecedora para todos 
os envolvidos”, conclui a dire-
ção do Agrupamento.
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O 
teatro amador 
em Paredes vai 
deixar de ter a 

exclusividade nas artes de 
palco financiadas pela au-
tarquia. O festival que até 
aqui se designava por “PT- 
Paredes Teatro”, criado pe-
lo anterior Executivo passa 
a designar-se por “Paredes 
no Palco” e além do teatro 
agora a aposta estende-se 
também à dança. “É uma 
opção política para criar um 
público de cultura em Pare-
des que não existe”, assume 
Beatriz Meireles, vereado-
r a  c o m  o  P e l o u r o  d a 
Cultura. 

 A autarca foi confronta-
da com o fim do PT – Pare-
des Teatro pela antiga titu-
lar do cargo, Hermínia Mo-
reira. A vereadora do PSD, 
atualmente sem pelouro, 
disse respeitar a opção, 
mas fez notar que “há outra 
grande mudança que é o 
facto de se desperdiçar a 
oportunidade de fortalecer 
a dinâmica cultural no con-
celho através do teatro 
uma vez que se exige ape-
nas a realização de um úni-
co espetáculo e em contra-
partida a diminuição do 
apoio concedido aos gru-
pos”, disse Hermínia Morei-
ra, reafirmando perder-se 
neste programa a dinâmica 
da itinerância.

“Achamos que os grupos 
mereciam mais. Mais uma 
vez a mudança não foi para 
melhor, no entanto, vamos 
vo t a r  f avo rave l m e n t e”, 
acrescentou.

Antes de dar a palavra a 

Beatriz Meireles, o Presi-
dente da Câmara, Alexan-
dre Almeida negou a redu-
ção do apoio. “Se reparar o 
Orçamento neste progra-
ma aumentou e o que quise-
mos garantir é que as peças 
que apoiamos sejam apre-
sentadas em palco, o que no 
passado nunca se sabia 
quando as peças eram apre-
sentadas”, adiantou. Tam-
bém a vereadora da Cultu-
ra, Beatriz Meireles, refor-
çou que o apoio orçamental 
ao programa não se redu-
z i u ,  p e l o  c o n t r á r i o , 
aumentou.

“Quisemos melhorar a 
qualidade dos espetáculos e 
c o m o  t a l  i rá  ex i s t i r  u m 
acompanhamento diferen-
te. Queremos saber quando 

é que as peças vão ser apre-
sentadas e além disso, este 
Executivo optou por apos-
tar na cultura indo além do 
teatro, estamos a diversifi-
car, achamos que esta opção 
acabaria por ser mais inte-
ressante. Não nos interessa 
apenas valorizar as associa-
ções e o teatro amador, inte-
ressa-nos criar público cul-
tural em Paredes, coisa que 
não há, mas aos poucos es-
tamos a tentar construir. A 
opção foi política, foi cultu-
ral, foi neste sentido”, ex-
pressou Beatriz Meireles

O programa “Paredes no 
Palco” irá apoiar e dinamizar 
a produção teatral nas di-
versas manifestações artís-
ticas, quer quanto à forma, 
ao reportório ou ao modo de 

apresentação, como, o tea-
tro comunitário, de rua, de 
marionetas, de formas ani-
madas, teatro clássico, tea-
tro contemporâneo, etc.

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

Neste sentido, a autar-
quia e associações assina-
ram recentemente um pro-
tocolo que consiste no apoio 
aos grupos de Teatro atra-
vés da disponibilização de 
recursos financeiros para 
contratação de monitores/
formadores, de forma a con-
tribuir para a progressão 
artística dos mesmos e para 

a realização de um espetá-
culo, no âmbito do progra-
ma “Paredes no Palco Jú-
nior” destinado a crianças e 
jovens dos 6 aos 16 anos, 
onde se procura proporcio-
nar o gosto pelas artes céni-
cas, de forma a facultar os 
conhecimentos necessários 
à compreensão das mani-
festações estéticas e cultu-
rais e o aperfeiçoamento da 
expressão artíst ica das 
crianças e jovens.

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

Prevê, ainda, a realização 
de um Festival de Teatro 
Dança e Música, a ser reali-

zado entre maio e junho de 
2020.

Associações do Paredes
no Palco 2019/2020
Expansivos de Lordelo, 

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

Paredes no Palco substitui PT Teatro
AUTARQUIA. Vereação do PSD fez reparos ao programa Paredes no Palco, projeto que tem como metas promover e dinamizar o 
teatro no concelho, mas acabou por aprovar o documento.

António Orlando  | texto
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CULTURA

PUB

C
omo já é hábito, o 
programa deste 
ano promoveu a 

venda de livros com des-
conto e um conjunto de ini-
ciativas de animação literá-
ria direcionadas, de modo 
especial ,  para o público 
mais jovem.

Esteve na feira a escrito-
ra Carla Garrido que apre-
sentou o seu livro O Croco-
dilo do Nilo. Na aventura 
deste crocodilo pelo deser-
to participaram os meninos 
do pré-escolar das Escolas 
Básicas 1 e 2 de Lordelo que 
seguiram com atenção o de-
s e n r o l a r  d a  h i s t ó r i a  e 
aprenderam a importância 
de valores como a gratidão 
e a amizade.

Também foi convidada 
da feira do livro a contadora 
de histórias Estefânia Sur-
reira que, num formato mui-
to simples, interativo e di-
vertido, deliciou os meninos 
da Escola Básica de Frea-
munde com as histórias O 
Cuquedo e O Coelhinho 
branco.

O escritor João Manuel 
Ribeiro, regressou à Lord 
para um encontro com os 
alunos do 1º ciclo das Esco-
las Básicas 1 e 2 de Lordelo 
que tiveram o privilégio de 
escutar histórias, poemas, 
adivinhas e lengalengas nu-
ma interação lúdica, a partir 
dos livros Alfabeto de adivi-
nhas e Cantilenas loucas.  

Para as crianças do Jar-
dim de Infância o encontro 
com a ilustradora Fedra 
Santos foi ocasião para dar 

asas à imaginação e à criati-
vidade, construindo uma 
história através de ilustra-
ções e compreendendo a 
importância da imagem nu-
ma narrativa.

Ana Margarida Borges, a 
autora de “Já não moro 
aqui” e “Talvez se me em-
prestares um desses ver-
sos” que tem sido distingui-

da em diferentes concursos 
e publicações várias, em 
coletivos em Portugal e no 
Brasil, leu poemas dos seus 
livros e dinamizou uma ati-
vidade interativa no âmbito 
da poesia.

Também as Histórias de 
Encantar, apresentadas pe-
la equipa educativa da bi-
blioteca, divertiram e fize-

ram sonhar os meninos que 
assistiram a estes momen-
tos mágicos.

A visita à Feira foi ainda 
oportunidade para as esco-
las participantes levarem 
para as suas bibliotecas li-
vros autografados pelos es-
critores convidados e ofe-
r e c i d o s  p e l a  B i b l i o t e c a 
ALORD.

Feira do Livro n´ALORD 
LEITURA. A Biblioteca da Fundação A LORD realizou de 20 de maio a 1 de junho a habitual Feira do Livro, cumprindo mais uma ini-
ciativa para promoção do livro e da leitura.  

António Orlando  | texto
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DIA DO BOMBEIRO

PUB

Paredes assinalou 
Dia Municipal do Bombeiro

Paredes celebrou o 
Dia Municipal do Bom-
beiro no Dia de Portugal, 
de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas. Foi 
no 10 de junho, na Ala-
meda São Salvador, em 
Lordelo que a atual Câ-
mara Municipal retomou 
a celebração outrora 
criada e cancela pelo an-
terior Executivo Munici-
pal. O programa contem-
plou um desfile apeado e 
motorizado das corpora-
ções dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, Cê-
te, Baltar, Rebordosa e 

Paredes, seguida de uma 
visita à exposição de veí-
culos clássicos e históri-
cos das cinco corpora-
ções de Bombeiros, no 
P a v i l h ã o  R o t a  d o s 
Móveis.

O objetivo foi “home-
nagear todos os bombei-
ros das cinco corpora-
ções, agradecendo o tra-
b a l h o  i n c a n s á v e l  e 
voluntário dos soldados 
da paz na sua nobre mis-
são de serviço à comuni-
dade”, explicou Alexan-
dre Almeida, autarca de 
Paredes. 
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Remax Eficaz a agência de referência  
no concelho de Paredes 
A

proveitando o ci-
clo favorável da 
economia Portu-

guesa quanto aos índices de 
crescimento em geral e na 
área imobiliária em particular 
o aumento na procura da 
compra de casas à boleia de 
uma maior abertura do setor 
financeiro para concessão de 
crédito, bem como 10 anos de 
crise em que os índices na 
construção de habitações 
baixaram para valores prova-
velmente nunca antes vistos 
nos últimos 30 anos, temo 
que estas circunstancias ve-
nham a provocar um rápido 
esquecimento por parte de 
todos os intervenientes e 
desta forma causar aumen-
tos nos preços das casas com-
pletamente desenquadrados 
do poder de compra das pes-
soas é importante elucidar 
todos os clientes na hora de 
comprar que o mercado é vo-
látil e que garantir uma folga 
no esforço financeiro e tão 
importante como o valor das 
prestações a pagar pela casa.

É fundamental que todas 
as partes envolvidas direta-
mente no processo de com-
pra /venda, assumam uma 
atitude profissional e realis-
ta desde o momento que 
inicia o negócio até a sua 
conclusão, não esclarecer 
os clientes devidamente 
quanto ao preço do imóvel, 
do dinheiro as questões fi-
cais os impostos, seguros 
todas estas variáveis assu-
mem um papel importantís-
s i m o  n o  d e s e n r o l a r  d o 
negócio.

É por este motivo que o 
presidente da APEMIP, Luís 
Lima publica no jornal Publi-
co de 01 de maio de 2019 “é 
preciso ter visão a longo 
prazo” em que falava sobre a 
ganância do mercado imobi-
liário e sobre a característi-
ca muito Portuguesa que é 
querer ganhar tudo de uma 
vez, ao invés de promover o 
crescimento saudável e sus-
tentável do mercado. Tam-
bém referia a falta de caute-
la como se atua neste sector 
que deveria ser tratado com 
pinças tal é a importância no 

panorama económico na-
cional, pois acredita genui-
namente que o crescimento 
foi rápido de mais.

“O mercado tende a ter 
uma visão a muito curto pra-
zo, e algumas reticencias em 
ver além do horizonte. Um 
erro com o qual já devíamos 
ter aprendido e com o qual 
sofremos, depois da crise 
económica que abalou o 
País.

Viemos de um período de 

estagnação absolutamente 
dramático para o sector, 
com empresas de constru-
ção, promoção e imobiliá-
rias a encerrarem face as di-
ficuldades que enfrentaram 
e que pareciam não ter solu-
ção à vista e, de repente, 
com a recuperação do sec-
tor e com a influencia positi-
va promovida pelo investi-
mento estrangeiro em Por-
tugal, o mercado conseguiu 
escoar ativos que não ti-

nham procura no mercado 
interno.

O número de transações 
tem vindo a aumentar, e a 
quebra do stock imobiliário 
é cada vez mais notória, ge-
rando uma dramática falta 
de oferta.

Há poucos ativos no mer-
cado, e os poucos que exis-
tem estão a preço que ficam 
muito longe das possibilida-
des dos jovens e famílias 
portuguesas, criando um 

verdadeiro problema habi-
tacional que se acentua ca-
da vez mais e sobretudo nos 
c e n t r o s  d a s  g r a n d e s 
cidades.

E se a falta de oferta é em 
parte responsável pelos 
preços que estão a ser prati-
cados (influenciados pelas 
leis da oferta e da procura…) 
também a ganância do mer-
cado tem a sua quota parte 
de culpa.

Evitando o risco de voltar 

a ser mal interpretado, es-
clareço desde já os leitores: 
não me refiro às empresas 
de mediação imobiliária. 
A p e s a r  d e  s e r e m  m u i t o 
apontadas como responsá-
vel pelos preços das casas 
que estão a ser praticados. 
Poderão, sim, ser coniven-
tes, mas nunca responsá-
veis, pois a função das imo-
biliárias é a de comercializar 
imoveis, promovendo o en-
contro entre a oferta e a 
procura. Poderão estas es-
clarecer os seus clientes so-
bre os preços praticados em 
determinada zona. E even-
tualmente sugerir um valor, 
mas nunca o estabelecem. 
Essa é uma responsabilida-
de que cabe ao cliente que 
quer vender o ativo.

A vontade de querer tu-
do (e muito!) vez uma vez, é 
por vezes contraproducen-
te, pois impede que se to-
mem decisões a longo prazo, 
que seriam mais benéficas 
para todo o mercado.

Num panorama de crise 
habitacional como a que se 
vive, as consequências que 
podem advir desta falta de 
planeamento estratégico 
p o d e m  e s t a r  a q u i  á 
espreita.

Ainda não é tarde para 
travar” a avidez desmedida, 
mas tal exige medestia por 
p a r t e  d o s  a g e n t e s  d e 
mercado.

Como tenho dito, é pre-
ferível que andemos aqui 
muitos anos, a colher me-
nos, mas a colher, do que 
passar tempos de seca… 
b e m  f r e s c o s  n a  n o s s a 
memória…

E neste sentido que a Re-
max eficaz de Paredes, quer 
continuar no mercado imo-
biliário por muitos anos 
nunca esquecendo o senti-
do de responsabilidade face 
aos seus clientes bem como 
a qualidade de serviço pres-
tada pelos seus comerciais 
atendendo sempre a reali-
dade de cada situação.

MÓNICA PEREIRA

(Diretora de Agência)
REMAX EFICAZ PAREDES
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NECROLOGIA
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA ALICE  
SOARES DUARTE SOUSA
Faleceu no dia 16 de junho com 62 anos.  
Era natural de Valpedre-Penafiel e residente na 

Rua Cruz das Almas, nº. 52, Parada de Todeia, Paredes.  
Era casada com João Miguel Morais Sousa.

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

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

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

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

PARADA DE TODEIA /PAREDES

FALECEU

ZEFERINO MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 15 de junho com 79 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  

na Rua da Bela Vista, nº. 292, Duas Igrejas, Paredes.  
Era casado com Eva Ferreira da Costa.

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERNANDO  
DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de junho com 86 anos.  
Era natural de Miragaia-Porto e residente  

na Rua do Outeiro, nº. 297, Baltar, Paredes. Era viúvo de Maria 
Madalena Jorge Coelho.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

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

BALTAR/ PAREDES

FALECEU

CECÍLIA MARIA PINHEIRO
Faleceu no dia 11 de junho com 86 anos. 

Era natural de Bonfim-Porto e residente  

na Rua do Espinheiro, nº. 93, Baltar, Paredes. 

Era viúva de Manuel Narciso Ferreira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

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

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

FRANCISCO 
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 5 de junho com 76 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua Vila Nova, nº. 254, Baltar, Paredes. Era casado com  
Eva da Anunciação da Rocha Nogueira.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ADÉLIA DE OLIVEIRA  
E SILVA
Faleceu no dia 15 de junho com 84 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua Alto da Vila, nº. 336, Lordelo, 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.   Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sexta-feira, dia 21 de junho, às 19:30 horas na 
Capela S. José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

ANTÓNIO JOAQUIM 
MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 11 de junho com 84 anos. 
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na França. Era casado com Fernanda Carneiro da Costa.

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

FRANÇA

FALECEU

IDALINA DIAS  
PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 17 de junho com 91 anos. 
Era natural e residente em, Louredo-Paredes. 

Era viúva de João Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça - feira, dia 25 de junho, pelas 20 horas na 
Igreja Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDO  
MOREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 11 de junho com 58 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua S. Vicente Paulo, nº. 81, Baltar, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

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

BALTAR/ PAREDES
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DIVERSOS

FALECEU

BERNARDINO 
ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 17 de junho com 55 anos.  
Era natural de Meixomil-Paços de Ferreira  
e residente na Rua Nova do Cruzeiro,  

nº. 42 (Vinhal), Lordelo, Paredes. Era casado com  
Isaura Moreira Leal 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada domingo, dia 23 de junho às 9 horas na Capela da 
Srª. do Alívio, Vinhal, Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

PUB

T
o m á s  B e s s a  d o 
Greatgolf Promo-
ção e Divulgação 

do Golfe conquistou no dia 
17 de junho o seu segundo 
título do ano no Copa Suíça 
Open, o torneio de 6 mil eu-
ros em prémios monetários, 
que inaugurou o PGA Portu-
gal Tour de 2019, o circuito 
profissional português. 

Em janeiro o golfista pa-
redense tinha vencido o 1.º 
Penina Classic, de 10 mil eu-
ros em prémios, uma das eta-
pas do Portugal Pro Golf 
Tour, um circuito satélite in-
ternacional, sancionado pela 
Federação Portuguesa de 
Golfe, pela PGA de Portugal 
e pelo britânico Jamega Pro 
Golf Tour.

Tomás Bessa que treina 
no campo do Aqueduto do 
Paredes Golfe Clube, não te-
ve uma vitória fácil e para 
garantir o prémio de mil eu-
ros precisou de três buracos 
de play-off para derrotar 
João Ramos, após terem em-

patado no final da segunda 
volta com um total de 138 
pancadas, 6 abaixo do Par do 
Montado Hotel & Golf Re-
sort, em Palmela.

O profissional do Great-
golf poderia nem ter ido a 
Palmela jogar, pois estava 
inscrito num torneio muito 
mais importante, o Acaya 
Open Dailies Total 1, em Itá-
lia, de 40 mil euros em pré-
mios monetários, integrado 
no Alps Tour Golf, uma das 

terceiras divisões do golfe 
europeu. 

“Sempre que há um tor-
neio da PGA de Portugal fa-
ço questão de estar presen-
te, porque tenho orgulho em 
ser membro da PGA de Por-
tugal, gosto de competir em 
Portugal, onde temos bom 
nível de golfe. Desisti à últi-
ma hora de um torneio do 
Alps Tour Golf para estar cá, 
mas não tenho ressentimen-
to nenhum. Temos tão pou-
cos torneios que tenho de 
apoiá-los”, explicou Tomás 
Bessa.

A próxima competição do 
PGA Portugal Tour será a Ta-
ça Manuel Agrellos, a 2 e 3 de 
julho, de novo no Montado 
Hotel & Golf Resort. É a cha-
mada Ryder Cup à portugue-
sa que coloca em confronto 
direto as seleções nacionais 
de amadores e de profissio-
nais. O próximo torneio de 
categoria Open do PGA Por-
tugal Tour será o Optilink 
PGA Open, no Onyria Pal-
mares Beach & golf Resort, 
e m  L a g o s ,  a  2 4  e  2 5  d e 
agosto.

Paredense Campeão  
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