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EDITORIAL/OPINIÃO

Estima-se que mais de 300 milhões 

de pessoas em todo o mundo sofrem 

de Depressão. Em Portugal, serão 

cerca de 400 000 portugueses a so-

frerem desta doença. 

A depressão é já considerada uma 

das doenças mais incapacitantes 

pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), podendo mesmo vir a ser a 

mais incapacitante no futuro. Esta é 

uma doença que pode afetar pes-

soas de todas as idades e de todos os 

extratos sociais, sendo resultado de 

uma combinação de fatores genéti-

c o s ,  b i o l ó g i c o s ,  a m b i e n t a i s  e 

psicológicos. 

Existem diferentes tipos perturba-

ções depressivas, entre elas, a Per-

turbação Depressiva Major e Per-

turbação Bipolar. Essencialmente, 

as perturbações depressivas carac-

terizam-se por uma tristeza e deses-

perança persistentes, perturbações 

do sono e/ou do apetite, baixa auto-

-estima, perda de interesse e prazer 

em atividades diárias ou de lazer 

que antes eram prazerosas, cansaço 

persistente e problemas de concen-

tração/memória, sendo estas as 

queixas mais comuns dos doentes. A 

Depressão pode, ainda, ser recor-

rente, ou seja, o indivíduo passa por 

fases de humor depressivo, interca-

ladas por fases de humor normal, ou 

duradoura, na qual o indivíduo apre-

senta sintomas com características 

crónicas. As perturbações depressi-

vas podem surgir como consequên-

cia de uma outra doença física ou 

mental, mas também podem ser a 

causa de outras doenças, sendo, por 

isso, importante um correto diag-

nóstico da origem e gravidade dos 

sintomas.

Independentemente do seu subti-

po, esta doença tem tratamento e a 

sua taxa de sucesso ronda os 70% a 

80%. O tratamento pode ser realiza-

do com recurso apenas à psicotera-

pia ou através da combinação da te-

rapia com medicamentos, quando 

se verifica necessário. Como acon-

tece com qualquer problema de 

saúde físico ou mental, o diagnósti-

co precoce e posterior intervenção 

na Depressão poderá predizer uma 

recuperação mais rápida com maior 

probabilidade de prevenção de 

recaídas.

Depressão:  
uma epidemia 
mundial

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

       TRIBUTO …

C
umprindo uma ideia do meu avô, do 
século dezanove, costumo dizer 
que quem entra numa família deve 

adaptar-se a ela e não estragar os bons costu-
mes. Com a minha chegada a Paredes, quis sa-
ber dos usos e das figuras tradicionais e caris-
máticas, para me orientar. Em pouco tempo fui 
recebido de forma amistosa, através do meu 
padrinho, que era o Comandante do Posto da 
G.N.R., e do meu sogro, o serralheiro mais co-
nhecido das redondezas, por todas as entida-
des e áreas de referência, a começar pelo fa-
moso Padre Rodrigo da Cunha, ilustre figura 
da Igreja local. Com o nascimento do meu filho, 
em 1966, tive que lidar com uma figura impor-
tante da Vila de Paredes, o funcionário da Con-
servatória do Registo Civil, Albino Joaquim 
Rocha Meireles, mais conhecido por Tobino. 
Nascido em 1929, numa família tradicional da 
Casa da Bouça, em Mouriz, o seu pai, Silvino 
Barbosa Meireles, e a sua mãe, Alice Coelho 
Rocha, que era de Vandoma, eram administra-

dores de avultada fortuna imobi-
liária herdada de raiz. Foi educado 
com rigor no colégio das suas tias 
freiras, em Caminha. Habituado à 
disciplina e ao rigor, e com o ensino 
Secundário, entrou muito cedo no 
mundo do trabalho administrativo 
e foi para a Conservatória do Re-
gisto Civil de Paredes. Aí se tornou 
especialista, e conhecido em todo 
o Concelho pela sua competência. Apesar da 
sua origem abastada não era homem de se fi-
car pelo usufruto da fortuna e sempre foi um 
bom administrador e profissional dedicado ao 
exercício da função pública. Aquando do nasci-
mento de meu filho quis colocar um “e” no seu 
nome, mas o Sr. Tobino não aceitava. Inferni-
zou-me a paciência, durante uns dias, fazendo 
comentários sobre o respeito da legislação 
Portuguesa na atribuição de nomes aos nasci-
dos. Mas… por fim, lá aceitou que afinal a legis-
lação também tinha um espaço de tolerância 

recomendada, sem abusos, e foi 
aceite a inclusão do “e” no nome do 
rapaz. Hoje, com os nomes estran-
geirados de uma nova cultura, o Sr. 
Albino Meireles teria dificuldade 
em registar os nomes em mudança. 
Contudo o Sr. Tobino, como era co-
nhecido, foi um belíssimo defensor 
dos nomes tradicionais portugue-
ses, com riqueza da cultura espa-

lhada por vários continentes, onde a Lusofonia 
tem assento. Admirador do desporto, ele foi 
Diretor no União Sport Club de Paredes du-
rante dezenas de anos, clube que amava como 
fazendo parte da sua vida. Tinha um círculo de 
amigos de todas as classes sociais com quem 
confraternizava, que mais parecia uma confra-
ria, mas também se mostrava pronto a ajudar a 
vizinhança em todas as dificuldades, que resol-
via com agrado. Partiu em 2003, mas o Sr. Tobi-
no Meireles da Bouça, será sempre lembrado 
no Concelho de Paredes. Bem-haja.

Albino Joaquim Rocha Meireles (Tobino)

POR: GASTÃO MOREIRA

H
oje em dia quem frequente o Facebook, ou outra 
qualquer rede social equivalente, para além de 
ter uma preciosa fonte de distração para os lon-

gos tempos de espera que tem de suportar num consultório 
médico, numa repartição púbica, ou outra qualquer institui-
ção morosa equivalente, tem também uma preciosa fonte de 
conhecimento e até erudição.

E embora a produção individual de conteúdos seja, regra 
geral, através do simples clique de uma partilha, o que reves-
te apenas um esforço digital, e até não muito grande, a verda-
de é que ao associarmos o partilhante à mensagem partilha-
da, pelo mensageiro se espalha a áurea de sapiência que re-
luz no monitor.

Ao que acresce que sendo nós uma sociedade de consu-
mo rápido, onde passados 10 segundos já vimos outras 20 
mensagens inteligentes, no fim do dia, esquecida a mensa-
gem, só nos vamos lembrar da virtual inteligência e sabedo-
ria daquele nosso amigo virtual plasmada nas publicações 
que faz.

Publicações cujo conteúdo aceitamos acriticamente nu-
ma pasmada admiração.

Foi o que me aconteceu no dia 23 de Agosto, após ter lido 
a partilha de uma publicação do “Ideia in Foco” que, empare-
lhada com uma imagem do Morgan Freeman, inspirada tal-
vez no seu divino papel no filme Bruce – O todo Poderoso, 
me ensinava 5 éticas da Vida: 1) Escute - antes de falar; 2) 
Ganhe – Antes de gastar; 3) Pense – Antes de escrever; 4) 
Tente - Antes de desistir; 5) Viva – Antes de morrer.

Verdades Universais. Tão absolutas que, para os que não 

ficassem convencidos da essencialidade que existe nos prin-
cípios éticos enunciados, se esgrimia a autoridade Bíblica, 
insinuando que tais princípios assim proferidos, publicados 
e partilhados são de inspiração Divina.

O primeiro no livro de Jeremias 7.24: “Eles, porém, não 
Me ouviram, não prestaram atenção, seguiram os maus con-
selhos dos seus corações empedernidos, viraram-Me as cos-
tas em vez de se voltarem para Mim”.

O segundo no evangelho de Lucas 14:28-30: “Quem, den-
tre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro 
a calcular a despesa para ver se tem com que acabá-la? Não 
suceda que, depois de assentar os alicerces, não a podendo 
acabar, todos os que viram, comecem a troçar dele, dizendo: 
Este Homem começou a construir e não pôde acabar.”

O terceiro no livro dos provérbios 13:16: “O Homem pru-
dente age com discernimento, mas o insensato põe a desco-
berto a sua loucura”

O quarto no segundo livro de crónicas 15:7: “Quanto a 
vós, sede fortes, não vos acobardeis, pois o vosso esforço se-
rá recompensado”

O quinto no eclesiastes 3:12: “Eu concluí que nada é me-
lhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar 
durante a sua vida”.

Acho que ao autor original do post nunca passou pela ca-
beça que haveria um qualquer maluco que fosse verificar as 
fontes invocadas, na medida que estas 5 éticas da vida valem 
por si mesmas, e a invocação Bíblica apenas reforçaria o seu 
valor

Mas as passagens Bíblicas indicadas podem ser interpre-
tadas através dos cinco princípios éticos aos quais são 
acopladas?

Aceito. Mas faz-me pensar nas mil e uma interpretações 
de passagens Bíblicas, de outros textos religiosos e de imen-
sos outros convencionalismos sociais, que conduzem, condi-
cionam, limitam e castigam a vida, a natureza e a felicidade 
da maior parte, senão da totalidade, dos Homens e Mulheres 
que compõem a Humanidade.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

A INTERPRETAÇÃO DA ÉTICA 
ou a ética da interpretação



3Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



4 Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

POLÍTICA

O 
Executivo Muni-
cipal de Paredes, 
liderado por Ale-

xandre Almeida, passou na 
última quinzena pelas fre-
guesias de Louredo, Duas 
Igrejas, Gandra e Cristelo, 
quarteto de freguesias pre-
sidido por autarcas do PSD. 
Antes, o socialista já tinha 
passado por Cête. Contra-
riamente ao expetável, o ter-
ritório acabou por ser fértil 
para o elenco que governa a 
Câmara. As perguntas incó-
modas – sobretudo questões 
individuais – tiveram sempre 
como destinatários os presi-
dentes de Junta.

Abaixo, uma a uma o Pro-
gresso de Paredes faz o rela-
to do périplo político de Ale-
xandre Almeida e respetiva 
vereação. 

Cristelo
Vai nascer uma rotunda 

no cruzamento da EN319 
com o acesso a Lordelo e Re-
bordosa, junto à sede da Jun-
ta de Freguesia de Cristelo. A 
medida já com a concordân-
cia das Infraestruturas de 
Portugal (IP), visa minimizar 
os constrangimentos rodo-
viários que diariamente ali 
ocorrem. Acidentes e longas 
filas de trânsito “são o pão 
nosso de cada dia” de quem 
por ali reside ou passa.

A medida, anunciada por 
Alexandre Almeida, teve o 
apoio da população que mar-
cou presença na reunião que 
decorreu, na noite de 25 de 
setembro, no Salão Paro-
quial. A única exceção foi Pe-
reira Leite. Na qualidade de 
filho da terra, o antigo autar-
ca e atual presidente da Asso-
ciação de Empresas de Pare-
des (ASEP), desafiou a Câma-
ra a “ter a coragem de, em vez 
de fazer a rotunda, insira a 
rua na malha rodoviária da 
freguesia e construa uma va-
riante pela zona da Lameira”, 
desafiou Pereira Leite. 

Na resposta, o Presidente 
de Câmara prometeu anali-

sar a proposta, adiantando, 
no entanto, que “não é uma 
questão de coragem. É de 
números. Uma estrada nova 
deve custar algumas vezes 
mais que uma rotunda”, re-
torquiu Alexandre Almeida. 

Assumida pelo Edil foi a 
continuação de obras de re-
qualificação da habitação 
social, ampliação do cemité-
rio, drenagem de águas plu-
viais e colocação de passeios 
em alguns arruamentos e 
iluminação. 

 A limpeza de ruas passará 
a ser feita pela junta de fre-
guesia, tal como no restante 
concelho ao abrigo da trans-
ferência de competências. 

Gandra
Dois protocolos de finan-

ciamento municipal, um à 
Associação Olhar o Tempo e 
outro ao Aliança FC Gandra, 
marcaram a Presidência Par-
ticipativa na Cidade de Gan-
dra. A reunião com a popula-
ção decorreu a 20 de setem-
bro no Salão Paroquial. 

No primeiro caso, a Câ-
mara financia aquela Unida-
de de Cuidados Continuados 
com 50 mil euros para aquisi-
ç ã o  d e  m o b i l i á r i o  e 
equipamento. 

O segundo apoio, este de 
35 mil euros, destina-se ao 
clube de futebol da cidade 

para construir balneários 
com sala de fisioterapia. 

“O grande investimento 
para Gandra que está a ser 
feito, mas que não se vê”, 
anunciou Alexandre Almei-
da, “são as negociações que 
estamos a fazer com a con-
cessionaria das redes de 
água e saneamento Be Wa-
ter”. O autarca repetiu aquilo 
que vai dizendo em sessões 
publicas: a Be Water aban-
dona a concessão do sul do 
concelho e concentra-se no 
centro e norte do município; 
deste modo o município com 
as entidades locais – junta e 
cooperativas de água – avan-
çará com a construção do 
saneamento financiado por 
fundos comunitários. 

A transformação do anti-
go campo de futebol  do 
Aliança de Gandra em “ar-
raial” foi outra das promes-
sas assumidas pelo autarca. 
Pelo que se percebeu será o 
embrião para um Parque Ur-
bano. A abertura de novos 
arruamentos e pavimenta-
ção na zona envolvente ao 
Complexo Desportivo de 
Gandra e Unidade de Cuida-
dos Continuados foram ou-
tros compromissos vincados 
com a população. 

A rotunda de entrada na 
cidade, para quem chega via 
A-4, vai ser adornada com 

letras  gigantes:  CESPU 
GANDRA. O embelezamen-
to “literário” foi apresentado 
na Presidência Participativa 
como uma medida de apoio à 
expansão da Cooperativa de 
Ensino Superior Politécnico 
e Universitário. 

A limpeza de ruas e a falta 
de saneamento foram as 
queixas mais repetidas pela 
população. 

O Presidente da Junta de 
Freguesia, Paulo Ranito, 
acossado pelas críticas de 
um dos fregueses disse que o 
Centro de Dia passou para a 
junta porque desse modo a 
Segurança Social já não o po-
de encerrar. 

Duas Igrejas 
A população de Duas 

Igrejas desespera pela con-
clusão da Casa Mortuária. 
Não raras vezes a população 
para se despedir dos seus 
“entes queridos” tem que 
deslocar às freguesias vizi-
nhas de Vilela e Sobrosa. Tal 
acontece sempre que a Igre-
ja paroquial está ocupada. 

A obra está em fase final 
de construção, mas falta di-
nheiro para a concluir. Os 50 
mil euros atribuídos pela Câ-
mara, no âmbito de um pro-
tocolo assinado em 2018, já 
foram gastos e agora o presi-
dente da Junta voltou a pedir 

a ajuda municipal. Ao pedido 
do autarca de freguesia, Ale-
xandre Almeida disse estar 
disposto a fazer um novo 
protocolo “assim que tiver-
mos um valor aproximado do 
investimento que é necessá-
rio para acabar a  obra”, 
disse. 

As carências de Duas 
Igrejas expressas pela popu-
lação estendem-se à rede 
viária, com ruas em terra ba-
tida e outras em mau estado 
de conservação além da falta 
de saneamento. Neste domí-
nio das acessibilidades, o 
Presidente de Câmara disse 
pretender “arrancar” os 
cubos da Avenida 13 de Maio 
“e não os cobrir com alca-
trão” como preconizava o 
anterior Executivo Munici-
pal. Desse modo a Avenida 
será asfaltada e os paralelos 
recolocados onde forem ne-
cessários. Aliás, Alexandre 
Almeida assumiu o compro-
misso de pavimentar a Rua 
Padre Manuel Pinto Pedra, a 
Calçada e a Travessa Sá Car-
neiro e realizar passeios em 
vários arruamentos. As ime-
diações da Igreja serão igual-
mente intervencionadas. 

O autarca admitiu ainda, 
em nome da Câmara, ajudar 
a custear as obras necessá-
rias na escola do Souto para 
ali ser reativado o Centro de 

Dia. A unidade que a Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento de Duas Igrejas tinha 
em funcionamento no alto 
da vila foi encerrada pela Se-
gurança Social. “A Escola do 
Souto, com algumas obras, 
pode acolher um centro de 
convívio para 20 idosos”, dis-
se Alexandre Almeida. 

 
Louredo
Em Louredo o Executivo 

Municipal realizou a reunião 
com a população no Centro 
Cívico, um moderno espaço, 
que apesar de já ter sido 
inaugurado há uma década 
ainda tem ligação provisória 
à eletricidade. 

“Isto é muito triste e não 
pode voltar a acontecer. Esta 
não é de todo a minha forma 
de estar na política”, disse 
Alexandre Almeida, prome-
tendo enviar técnicos da Au-
tarquia para resolver a situa-
ção de uma vez por todas. 

Neste encontro, morado-
res do Alto do Facho apro-
veitaram a ocasião para mos-
trar o seu desagrado por não 
terem acesso à rede pública 
de água. O problema é exten-
sivo aos lugares da Venda e 
Bela Vista.

O presidente da Junta, 
José Borges, assumiu que o 
problema já tem barbas e pa-
ra o minimizar avançou com 
a exploração de três mina. Se 
desta forma não resolver a 
falta de água, admitiu Bor-
ges, terá de partir para a 
construção de um furo arte-
siano, chamando a atenção 
do Executivo Municipal que, 
nesse caso, precisará de aju-
da da câmara. 

O presidente de Câmara 
assumiu a “construção” de 
casas de banho e um bar de 
apoio no Parque Urbano, 
“antes de avançar com o seu 
alargamento e com a cons-
t r u ç ã o  d e  u m a  p i s t a  d e 
pesca”. 

Prometida foi também a 
colocação de um relvado sin-
tético no campo de futebol e 
a construção de “alguns” 
passeios necessários na 
freguesia. 

Presidência Participativa em contrarrelógio
POLÍTICA. O Executivo Municipal de Paredes realizou nos últimos quinze dias quatro sessões em outras tantas freguesias. A suces-
são de reuniões, antecedidas por visitas ao tecido socioeconómico de cada uma das localidades é justificada com a pretensão de 
Alexandre Almeida em percorrer a totalidade do território até final de outubro,

António Orlando  | texto Associativismo Social recebeu  
visita da Presidência Participativa



5Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

Assaltantes levaram dinheiro  
e destruíram a máquina de tabaco 

Três homens as-
saltaram a madruga-
da do passado sába-
do, 21 de setembro, 
uma pastelaria em 
Cête, Paredes. O as-
salto foi filmado pelas 
câmaras de videovigi-
lância do estabeleci-
mento, que ficou des-
truído. Pelas imagens 
percebe-se que o as-
salto durou 49 segun-
dos. O alerta foi dado 
às 2 horas por um vizi-
nho ao dono da paste-
laria, que havia saído 
há pouco tempo do  
estabelecimento.

T
iago Leal, Carlos 
Martins e Ricardo 
Santos foram os 

três amigos que perderam a 
vida na sequência de um vio-
lento acidente de viação que 
ocorreu ao início da madru-
gada de sábado, 21 de se-
tembro, na EN 207, em Fra-
zão, no concelho de Paços de 
Ferreira. No carro seguiam 
ainda mais dois amigos, que 
f i c a r a m  f e r i d o s  c o m 
gravidade.

O acidente aconteceu 
cerca das 00.30 horas quan-
do o carro em que seguiam 
os cinco amigos - que circula-
va no sentido Seroa-Paços 
de Ferreira - entrou em des-
piste, embatendo violenta-
mente contra um muro e ca-
potando de seguida. Os jo-
vens tinham acabado de sair 
de uma churrasqueira onde 
terão jantado. 650 metros 
depois a viatura entrou em 
despiste, embateu num mu-
ro e capotou de seguida. 

As vítimas foram assisti-
das no local pelos Bombeiros 
Voluntários de Paços de Fer-
reira, pela Cruz Vermelha de 
Frazão, pela SIV de Santo 
Tirso e pelas equipas da via-

tura médica de emergência e 
reanimação do Vale do Sou-
sa e do Hospital de São João, 
no Porto. Tiago Leal, Carlos 
Martins e Ricardo Santos 
não resistiram à gravidade 
dos ferimentos e os óbitos 
foram declarados no local.

“Quando chegamos, en-
contrámos quatro vítimas 
encarceradas e uma quinta 

fora do veículo, no passeio, 
do outro lado da estrada”, ex-
plicou António Barbosa, se-
gundo-comandante dos 
Bombeiros de Paços de 
Ferreira. 

Tiago Leal, de 40 anos, e 
Carlos Martins, de 39, se-
guiam nos lugares da frente. 
Os bombeiros encontram o 
pendura em paragem car-

Três amigos morrem em acidente 
TRAGÉDIA. Carro embateu no muro, capotou, em Frazão, Paços de Ferreira. Três dos ocupantes da viatura, dois rapazes de 
Lordelo e um de Vilela, morreram e outros dois ficaram feridos. 

António Orlando  | texto

PUB

diorrespiratória, assim como 
Ricardo Santos, que seguia 
no banco traseiro e foi proje-
tado. “Começamos a prestar 
os primeiros socorros, de-
pois continuados pelas equi-
pas da viatura de emergên-
cia e reanimação e suporte 
básico de vida”, acrescentou 
o voluntário. Contudo o so-
corro prestado aos três ami-
gos revelou-se infrutífero. 
Os outros dois elementos 
que seguiam no banco tra-
seiro foram assistidos e 
transportados para o Hospi-
t a l  Pa d r e  A m é r i c o ,  e m 
Penafiel. 

Tiago Leal era conhecido 
por “Rateira” e residia em Vi-
lela. Carlos Martins era co-
nhecido por “Socouro” e Ri-
cardo Santos, “Jarde” – casa-
do e com uma filha menor 
–  r e s i d i a m  a m b o s  e m 
Lordelo.

Tiago Manuel Rebelo 
Leal da Silva

Carlos Ricardo  
Lamas Martins

Ricardo Mario 
Pacheco e Silva Santos
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EXTRATO 
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, no dia 

nove de setembro de 2019, exarada de fls. 127 a fls. 129, do livro de notas para Escritu-

ras Diversas nº 159-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram 

justificantes: -

---- ANA MARIA MARTINS DA SILVA, CF 104 228 326, e marido, ALCINO LEÃO 

MOREIRA DE SEABRA, CF 133 082 903, casados sob o regime de comunhão de adqui-

ridos, naturais ela da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, e ele da freguesia de 

Vandoma, ambos do concelho de Paredes, residentes na Avenida da Liberdade, n.º 527, 

na freguesia de Vandoma, concelho de Paredes, titulares dos cartões de cidadão da 

República Portuguesa com os números de identificação civil 03595680 1 ZY7 e 

03422661 3 ZY3, válidos, respetivamente, até 19/03/2022 e 14/03/2022.  ----------

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que são donos e legítimos 

possuidores, com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel: ----------------------------

----Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar, destinada a habitação, 

com logradouro junto, com a área coberta de setenta e cinco metros quadrados e a área 

descoberta de cinquenta metros quadrados, sito na Rua Central das Alminhas, n.º 34, 

na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, a confrontar de norte com José Antó-

nio de Almeida, de sul com caminho público, de nascente com António Dias Moreira e 

de Poente com Álvaro da Silva Garcez, não descrito na Conservatória de Registo Pre-

dial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em nome da justificante mulher 

sob o artigo 663 (que proveio do artigo urbano 180, da freguesia de Rebordosa, desco-

nhecendo-se o artigo rústico onde foi construída, assim como o artigo da antiga matriz 

rústica por falta de documentos que o refiram), com o valor patrimonial de €26.724,95, 

ao qual atribuem igual valor. ----------------------------------------------------------------------

----Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do re-

ferido prédio. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Que o mesmo foi adquirido por eles, no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, 

em dia e mês que não conseguem precisar, à data já casados um com o outro e no indica-

do regime de bens, por compra verbal feita a José Martins Lopes, viúvo, residente que 

foi no Lugar de Outeiro, na freguesia de Vilela, concelho de Paredes, ato que nunca foi 

formalizado.  ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Que, não obstante isso e deste então usufruem do supra identificado prédio, 

gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, habitando-o, tratando da sua con-

servação e limpeza, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita um 

direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de 

boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente porque sem violência, contínua e 

publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de nin-

guém. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Que esta posse exercida de forma pacifica, continua, pública e de boa-fé, desde 

há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usucapião, que expressamen-

te invocam, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no 

registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm qualquer documento for-

mal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,

 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

O Progresso de Paredes - 27/09/2019

Falar da História da minha Terra não é tarefa fácil, atendendo ás dezenas de séculos pas-
sados, marcada por acontecimentos, figuras e datas que celebrizaram aquela que foi sede 
de Concelho desde o início do século XII até 1836, data da mudança para o actual Concelho 
de Paredes.

O topónimo de Aguiar tem origem no latim Aquilari, lugar próprio para criacão de águias  
devido à localização de encostas ingremes e rochosas.

Nas inquirições de 1258, o rei D.Afonso III publicou o “Grande Julgado de Aguiar de Sou-
sa”, por considerar que toda a zona do Vale do Sousa, em fase de povoamento,  essencial-
mente agrícola e pastoril,  além da existência de moinhos ,que a tornavam economicamente 
próspera.  Os  donos das terras e das casas pagavam os seus tributos ao Rei, ou aos conven-
tos de Cête ,Vandoma e Vilela,  em dinheiro ou géneros tais como  cabritos, galinhas, ovos, 
cereais… etc. 

Aguiar de Sousa recebeu o primeiro Foral em 1269 tendo sido confirmado em 1411 pelo 
rei D. João I e reiterado por D. Manuel I em 1513. 

Nos escritos do volume I dos corpus latinorum  refere (“Gondalães, Cristelo, Vilela, Ben-
doma, Ceti, Vieire, Gandera”…) terras cujo primeiro Foral do Concelho foi dirigido “aos Ho-
mens de Aguiar e aos paroquianos da Igreja de são Romão, actual igreja matriz de 
Senande”. 

Relembramos que esta data última de 1513 foi celebrada pelas gentes de Aguiar de Sou-
sa a passagem dos 500 anos no local da Ermida da Sra. do Salto, onde se encontra uma lápide 
comemorativa da efeméride. 

Já nas inquirições de 1220 designa-se o termo Aguiar  e o Castelo que funcionava como 
Torre de Menagem  dominado pelos “Sousas” era o centro administrativo e militar daquela 
vasta região de todo o Vale do Sousa. 

Relevamos a importância estratégica desta fortaleza quando o rei mouro Almansor to-
mou o Castelo com as suas milicias no ano 995 na sua Cruzada a caminho de Santiago de 
Compostela. 

Outro monumento funerário de realce é a Mamoa de Brandião, construido por campo-
neses pré-históricos  com enormes lajes verticais e uma tampa de cobertura  de grandes 
dimensões, no lugar de Brandião. Aguiar de Sousa foi Vila e sede de Concelho até ao inicio 
do século XIX. Era constituída por 39 freguesias dos actuais Concelhos de Gondomar, Lou-
sada, Paredes e Paços de Ferreira. 

O julgado de Aguiar de Sousa estendeu-se desde o Porto até ás proximidades de Penafiel 
incluindo todas as atuais freguesias do Concelho de Paredes. 

Na Reforma da Constituição de 1820, Passos  Manuel criou o atual Concelho de Paredes 
já com  23 freguesias, passando a funcionar a sede de concelho a 6 de novembro  de 1836.
Pela sua dimensão e pela distância fizeram desta freguesia que outrora foi grande uma das 
mais carenciadas do Concelho, mas pelo seu passado e  riqueza cultural continua a ser a 
Capital Histórica de Paredes.

Aguiar de Sousa Terra com História

CAMILO MOTA
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AUTARQUIA

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

PUB

■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

O
s membros da As-
sembleia Munici-
pal de Paredes 

reúnem-se esta noite de sex-
ta-feira, dia 27 de setembro, 
em sessão ordinária para 
aprovar designadamente a 
manutenção da taxa de derra-

ma.   Este imposto municipal já 
foi aprovado, “apenas” com os 
votos da maioria socialista, na 
reunião pública do Executivo 
Municipal realizada no dia 4 
de setembro nos Paços do 
Concelho. O PSD, agora na 
oposição, votou contra. 

“Este é um imposto que as 
empresas pagam sobre o lu-
cro. O IRC reverte para o Esta-

do e a derrama para o municí-
pio. Tem o mínimo de 0% e o 
máximo de 1.5% sobre a ma-
téria coletável. Nós vamos 
manter o mesmo aplicado no 
ano passado. Há isenção da 
derrama para as pequenas 
empresas, até 150 mil euros, e 
para as outras a taxa é de 
1.5%”, justificou Alexandre 
Almeida, o Presidente da Câ-

mara Municipal. A título de 
exemplo: se o lucro tributável 
de IRC for de 600 mil euros e o 
município onde a empresa se 
encontra localizada estipular 
uma taxa de derrama de 1,5%, 
como é o caso de Paredes, o 
valor a pagar corresponde a 9 
mil euros, já que 600.000 x 
1,5% = 9000,00 euros.

Os vereadores do PSD vo-

Derrama mantém-se  
em 2020 
IMPOSTOS. As empresas de Paredes com lucros acima dos 150 mil euros vão ser 
tributadas em 1,5% em sede de IRC.  As pequenas empresas cujos lucros não atinjam 
esse montante continuam isentas. Proposta é votada esta sexta-feira em 
Assembleia Municipal.

António Orlando  | texto

taram contra a proposta de 
manutenção da derrama, ale-
gando que não concordam 
“com esta visão”, entendendo 
que “a existência deste adicio-
nal de imposto vai contra as 
políticas de captação de inves-
timento que se pretendem 
para o concelho”, e votaram 
contra.  O Presidente da câ-
mara de Paredes acusou os 
vereadores do PSD de hipo-
crisia: “Estiveram aqui [24 
anos] nesta Câmara Munici-
pal e nunca aboliram a derra-
ma. Estamos a manter exata-
mente o que vocês tinham. 
Agora só porque somos nós a 
governar vêm com a política 
da hipocrisia”, atirou Alexan-
dre Almeida

Adega Cooperativa
Na sessão da Assembleia 

Municipal desta sexta feira 
também será discutida e vota-
da a proposta da expropriação 
da Adega Cooperativa de Pa-
redes por 779 mil euros. Em 
reunião de Câmara a propos-
ta, apresentada pelo executi-
vo socialista, foi aprovada por 
unanimidade. 

 O autarca de Paredes ale-
ga que “o valor [apurado por 
uma avaliação externa] está 
dentro do que a Cooperativa 
no passado queria para ven-
der aquilo. Estou convicto que 
vai terminar numa expropria-
ção amigável”, disse Alexan-
dre Almeida.

A expropriação tem carác-
ter de urgência porque segun-
do o Edil, a Câmara pretende 
candidatar a obra a fundos 
comunitários do quadro de 
apoios em vigor, por um lado, 
e, por outro, o edifício tem le-
v a n t a d o  q u e s t õ e s  d e 
segurança.

A pretensão da Câmara é 
transformar, a médio prazo, o 
edifício da Adega Cooperativa 
de Paredes num moderno 
Centro de Congressos com 
um auditório com capacidade 
para 600 pessoas sentadas. 

Saber mais

A derrama é um im-
posto municipal que 
incide sobre o lucro 
tributável das pessoas 
coletivas, sendo a sua 
taxa fixada anualmen-
te pelos diferentes 
municípios. A taxa ge-
ral de derrama pode 
ascender até 1,5%, po-
dendo ser aplicada 
uma taxa reduzida de 
derrama para as em-
presas com volume de 
negócios inferior a 
1 5 0 . 0 0 0  e u r o s  n o 
exercício anterior.
Quando seja aplicável 
o Regime Especial de 
Tributação dos Gru-
pos de Sociedades 
(RETGS), a derrama 
incidirá sobre o lucro 
tributável individual 
de cada uma das socie-
dades do grupo.
A derrama é devida no 
município onde a em-
presa tem a sua sede, 
mas se a empresa pos-
suir outras represen-
tações em mais do que 
um município deverá 
avaliar-se o lucro tri-
butável de cada uma.

Sessão da Assembleia 
Municipal de Paredes
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O
s  m u n i c í -
pios de Pe-
nafiel, Pa-

redes, Lousada e Fel-
gueiras celebraram, no 
dia 25 de setembro, um 
memorando de enten-
dimento para a preser-
vação do rio Sousa, à 
margem de um encon-
tro intermunicipal. 

As descargas ilegais 
que têm sido feitas no 
rio são um dos princi-
pais problemas que mo-
tivaram a elaboração do 
protocolo. O futuro 
passa pelo alargamento 
do acordo aos restantes 
municípios que inte-
gram a Associação dos 
Municípios do Vale do 
Sousa, Castelo de Paiva 
e Paços de Ferreira. No 
acordo a celebrado en-
tre os presidentes das 
quatro autarquias, en-
tende-se “ser necessá-
rio unir esforços numa 
ação de valorização e 
proteção integrada e 
concertada do rio” co-
mo “forte elemento na-
tural  agregador do 
território”.

Na ocasião, os autar-
cas de Paredes e Lousa-
da defenderam a neces-
sidade de trabalhar pa-
r a  a l a r g a r  a  R e d e 
Natura 2000, que atual-
mente compreende o 
território vizinho das 
Serras do Porto, a todo 
o vale do rio Sousa.

Felgueiras e Penafiel 
também sublinharam a 
importância de os mu-
nicípios trabalharem de 
forma articulada para 
preservar o rio Sousa.

O rio Sousa tem cer-
ca de 65 quilómetros de 
extensão. Para além de 
Felgueiras, onde nasce, 
atravessa território de 
Lousada, Penafiel e Pa-
redes, uma das zonas 
mais industrializadas 
do país e densamente 
povoada. Já depois da 

cerimónia institucional 
dos autarcas que decor-
reu junto ao Moinho de 
Novelas, Penafiel, de-
correu ao final do dia 
uma marcha de protes-
to contra a poluição no 
rio Sousa desde o Tribu-
nal até à Câmara de Pe-
nafiel. A organização da 
marcha – Movimento 
Rio Sousa – pretendia 
entregar um manifesto 
de modo a consciencia-
lizar e sensibilizar os 
responsáveis políticos, 
mas também a popula-
ção em geral para as 
descargas “extrema-
mente poluentes” que 
decorrem no Rio Sousa 
e salvaguardá-lo

As iniciativas marca-
ram o Dia Mundial dos 
Rios celebrado a 25 de 
setembro.

Presidentes de Câmara 
prometem trabalhar 
em defesa do rio Sousa
POLUIÇÃO. No dia em que se celebrou o Dia Mundial 
dos Rios, os municípios de Paredes, Felgueiras, 
Penafiel e Lousada uniram-se para assinar um proto-
colo que aponta à preservação do Rio Sousa. 

António Orlando  | texto

PUB

Tenho certeza que você ou alguém próximo a você já fez ou já ouviu falar em cirurgia 
para extração de siso. Então, vamos entender um pouquinho o que é o siso, por que é extraí-
do e as possíveis complicações.

O 3º molar é comumente conhecido como dente do siso. Este é o último dos dentes per-
manentes a aparecer em boca, porém, a maioria das pessoas não possui espaço suficiente 
para sua erupção e com isso, ele normalmente fica incluso ou retido dentro do osso ou por 
baixo da gengiva. São quatro os dentes do siso, os últimos dois superiores e dois inferiores 
da boca.

Nestes casos, é comum uma cirurgia para remoção dos mesmos como forma de trata-
mento contra possíveis efeitos indesejados tais como: comprometimento do dente vizinho 
(ou por cárie, ou por possível reabsorção da raiz do dente vizinho), apinhamento e modifi-
cação da oclusam normal. Também podem estar envolvidos a outros sintomas como dor de 
cabeça e dor de ouvido.

Estes dentes podem também estar semi-inclusos, quando apenas um pouquinho da co-
roa é visível em boca. Nesses casos, alem dos sintomas descritos anteriormente, pode 
acontecer um processo inicial de inflamação dessa gengiva que envolve a coroa do dente, 
chamada pericoronarite. Se essa inflamação não for tratada pode evoluir para casos mais 
graves como infeção local e trismo (dificuldade de abertura da boca) e até mesmo infeção 
sistémica, levando o paciente a internação para tratamento hospitalar das bactérias que 
se espalharam para todo o corpo.

Mesmo que o dente do siso esteja erupcionado a maioria dos pacientes não possuem 
espaço para que essa erupção o coloque em oclusão, ou seja, este dente não estará em 
função mastigatória, não fazendo sentido sua permanência em boca. A minoria das pessoas 
possue este dente bem posicionado e em função. Também existem pessoas que não pos-
suem os dentes do siso, chamamos isso de agenesia dental.

Independente de tudo isso, somente um profissional habilitado, munido de um exame 
radiológico é capaz de identificar em qual caso você se encontra e qual é o melhor 
tratamento.

O siso é um dente complexo, pois possui uma morfologia coronária e principalmente de 
raiz atípicas e uma posição desfavorável na arcada dentária. Enquanto que os superiores, 
muitas vezes apresentam raízes em comunicação com o seio maxilar, os inferiores comu-
mente, tem uma relação íntima com um dos nevos mais importantes da face, o nervo alveo-
lar inferior, que se lesado, pode levar desde uma parestesia temporária até uma paralisia 
local.

É comum, um profissional pouco habilitado ser pego de surpresa, e muitas vezes não 
conseguir concluir a extração por fratura do dente, deixando para trás as raízes ou partes 
do dente.

Para cirurgia de siso procure sempre por um médico dentista especializado em cirurgia, 
isso garante menor tempo de cirurgia, portanto menor trauma cirúrgico e consequente-
mente melhor qualidade de vida pós-cirurgia.

Com saúde não se brinca!

Alerta!! Cirurgia  
para extração de siso

RENATA BELA

Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia
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E
ntre a condução de 
veículos, assumir o 
papel de peões e 

até... de agentes da autorida-
de, os alunos foram coloca-
dos à prova em circuito fe-
chado, na Escola EB 2,3 de 
Cristelo,  cujo objetivo foi 
sensibilizar para os compor-
tamentos que devem ser 
adotados quando se conduz 
e,  até,  quando usamos a 
estrada.

A ação de prevenção ro-
doviária, inserida na Semana 
Europeia da Mobilidade pro-
movida pela Câmara de Pa-
redes, contou com a dinami-
zação de elementos do Nú-
cleo Escola Segura da GNR 
de Penafiel. 

O programa incluiu idas às 
escolas para sessões teóricas, 
onde se explicou o que é ser 
condutor, ser peão e ser 
ciclista. 

Também houve ações que 
potenciaram a interação dos 
alunos, que vestiram a farda 
de agentes da autoridade, 
com condutores. “O objetivo 
da GNR também é desmistifi-
car o papel dos guardas e mos-
trar que são a pessoa em quem 
os cidadãos os podem confiar. 
A meta é também que as 
crianças apreendam as regras 
e chamem a atenção aos pais 

Semana da Mobilidade deu aula prática 
de prevenção rodoviária 
EDUCAÇÃO. Quatro dezenas de alunos do quarto ano da Escola Básica de Duas Igrejas viveram um dia de verdadeira experiência 
de cidadania. Iniciativa decorreu no dia 18 de setembro na EB2,3 de Cristelo. 

António Orlando  | texto

quando não as cumprem”, ex-
plicou fonte policial.

A Semana Europeia da Mo-
bilidade decorreu entre 16 e 
22 de setembro “com diversas 
atividades dedicadas à mobili-
dade urbana sustentável, com 
o objetivo de promover a utili-
zação de transportes que in-
centivam à mudança de com-
portamentos e a experimen-
tar alternativas ao uso diário 
do automóvel particular”, indi-
cou fonte municipal.
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DESPORTO

JORNADA 4ªJOR. 
  15/09

Gondomar SC 1-0 Trofense

Vila Real 1-1 SC Coimbrões

G. F. (C.Rodrigo) 1-1 SC Espinho

AD Sanjoanense 1-0 Canelas 2010

FC P. Rubras 3-2 Amarante FC

Arouca 2-1 FC Felg. 1932

AD C. Daire 0-4 L. Vildemoinhos

USC Paredes 0-0 L. Lourosa

Leça FC 1-0 Valadares Gaia

JORNADA 3ªJOR. 
  15/09

S. Pedro da Cova 1-4 Sousense

Lixa 1-1 Rebordosa AC

Vila Meã 2-1 Alpendorada

Vila Caiz 0-0 Freamunde

FC Vilarinho 0-3 AD Marco 09

Lousada 1-2 Tirsense

Aliados Lordelo 3-1 Barrosas

A. Gandra 2-0 CD Sobrado

JORNADA 1ªJOR. 
  15/09

Crestuma 0-3 SC Campo

ISC Sobreirense 1-2 S. Hora

Os Lusitanos 0-2 FC Parada

GD Águas Santas 1-2 Leverense

UD Valonguense 6-0	 Perafita

Ramaldense 1-3 Vandoma

GD Aldeia Nova 3-1 Ataense

CD Torrão 1-2 S. F. Marinha 

JORNADA 1 ªJOR.

  14/09

ADR Aveleda 0-1 AJM Lamoso

GDC Ferreira 1-0 UD Torrados

Lixa B 1-1 Penamaior

 15/09

Raimonda 7-0 ARD Macieira

C.	Sanfins	 5-4 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 0-0 Livração

UDS Roriz 1-0 CRCD Varziela

AD Lustosa 3-0 CCD Sobrosa

JORNADA 2 ªJOR.

  14/09

Lousada B 0-2 S. L. Douro

FC Felg. 1932 B 2-3 Águias de Eiriz

 15/09

Alfenense 1-0 Est. Fânzeres

SC Salvadorense 1-2 Folgosa da Maia

SC R. Moinhos 2-2 Gens SC

FC Lagares 0-1 SC Nun´Álvares

Aparecida 2-3 CA Rio Tinto

Caíde Rei 3-3 Bougadense

JORNADA 5ªJOR. 
  22/09

L. Lourosa 2-0 Vila Real

Amarante FC 3-4 Leça FC

Canelas 2010 4-1 G. F. (C.Rodrigo)

SC Espinho 1-1 FC Pedras Rubras

Valadares Gaia 2-0 AD Castro Daire

Arouca 1-0 USC Paredes

Trofense 0-0 AD Sanjoanense

SC Coimbrões 1-2 L. Vildemoinhos

FC Felg. 1932 1-1 Gondomar SC

JORNADA 4 ªJOR. 
  22/09

Sousense 2-0 Vila Caiz

Rebordosa AC 2-1 S. Pedro da Cova

Alpendorada 2-1 Lixa

Freamunde 1-0 FC Vilarinho

AD Marco 09 2-1 Aliados Lordelo

CD Sobrado 1-0 Vila Meã

Barrosas 4-2 Lousada

Tirsense 0-2 A. Gandra

JORNADA 2 ªJOR. 
  22/09

SC Campo 0-0 GD Á. Santas

S. Hora 2-3 Crestuma

FC Parada 1-2 ISC Sobreirense

Leverense 0-1 UD Valonguense

Perafita	 0-5 GD Aldeia Nova

Vandoma 1-0 CD Torrão

Ataense vs Ramaldense

S. F. Marinha 2-1 Os Lusitanos

JORNADA 2 ªJOR. 
  21/09

UD Torrados 3-1 ADR Aveleda

 22/09

FC VB Bispo 1-2 UDS Roriz

Penamaior 2-0 Raimonda

CRCD Varziela 1-1 AD Várzea FC

Livração 3-0 AD Lustosa

CCD Sobrosa 2-0 Lixa B

ARD Macieira 1-3 GDC Ferreira

AJM Lamoso 1-2	 C.	Sanfins

JORNADA 3 ªJOR. 
  21/09

Lousada B 2-0 Caíde Rei

F. Maia 1-0 FC Felg. 1932 B

 22/09

S. L. Douro 3-1 Est. Fânzeres

Águias de Eiriz 1-2 Alfenense

Gens SC 0-1 SC Salvadorense

SC Nun´Álvares 2-0 Aparecida

CA Rio Tinto 1-3 SC Rio de Moinhos

Bougadense 1-1 FC Lagares

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
2019/20

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

Centro  
de Marcha  
e Corrida

O Município de 
Paredes inaugura 
no próximo domin-
go, junto ao Parque 
da Cidade de Pare-
des, o Centro de 
Marcha e Corrida. A 
inauguração insere-
-se na Semana Eu-
ropeia do Desporto 
e está prevista para 
as 10 horas. Na oca-
sião, segundo fonte 
autárquica, será 
apresentado o cir-
cuito dos percursos 
do Centro de Mar-
cha e Corrida de Pa-
redes (1km, 3km, 
5km e 10km). A Fe-
deração Portugue-
sa de Atletismo e do 
Instituto Português 
do Desporto e Ju-
ventude (IPDJ), de-
legação do Porto 
c o l a b o r a m  n a 
iniciativa.

Amanhã, sába-
do, o Parque José 
Guilherme recebe 
cerca de 300 prati-
cantes de Body-
Jump, numa Mega 
A u l a ,  e n t r e  a s 
16h30 e as 18h00, e 
que conta com a 
parceria dos vários 
ginásios sediados 
no concelho.

Desde 1991 que a FIFA atri-
bui o prémio de “Melhor Joga-
dor do Ano”. Em 2009 houve 
uma alteração na sua denomi-
nação quando o organismo que 
gere o futebol mundial fez uma 
parceria com a revista francesa 
France Football (que por si atri-
buía o ”Ballon d'Or”), criando 
assim o “FIFA Ballon d'Or”. Em 
2016, terminou essa parceria 
conjunta e a FIFA denominou o 
prémio de “The Best FIFA Foo-
tball Awards”.

Esta segunda-feira 23/9, o 
argentino Lionel Messi foi con-

siderado o melhor de 2018. O 
defesa central do Liverpool, o 
holandês Virgil van Dijk, ficou 
em 2º lugar e o português da Ju-
ventus, Cristiano Ronaldo ficou 
em 3º. Assim, Messi somou o 6º 
prémio da carreira, ultrapassan-
do Ronaldo, que tem 5.

Desde 2007, quando Ronal-
do tinha 22 anos e Messi 20, que 
os astros português e argentino 
entraram nas votações, tendo 
ficado em 3º e 2º lugar, respecti-
vamente, nunca mais saíram do 
topo do futebol mundial e, por 
inerência destes prémios.

Ora vejamos a 
lista de vencedores 
desde essa altura:
2008 – Cristiano Ronaldo
2009 – Messi
2010 – Messi
2011 – Messi
2012 – Messi
2013 – Cristiano Ronaldo
2014 – Cristiano Ronaldo
2015 – Messi
2016 – Cristiano Ronaldo
2017 – Cristiano Ronaldo
2018 – Luka Modric
2019 – Messi

Melhor do Mundo: Cristiano Ronaldo ou Messi?

OPINIÃO

Sobre Futebol

Impressionante o registo 
de Ronaldo e Messi. É um privi-
légio ter vivido na era destes 
enormes futebolistas.

Não sou defensor destas 
distinções individuais, mas ha-
vendo-as, costumo dizer que 
enquanto Messi e Ronaldo es-
tiverem a este nível de rendi-
mento, que devia haver o pré-
mio de Melhor do Mundo para 
os dois. Outro futebolista só 
teria hipótese quando estes 
dois se retirarem; ou quando a 
FIFA se lembrar de inventar, 
como fez em 2018, atribuindo 
o galardão ao croata Modric.

Mas como é que se explica a 
uma criança ou a alguém que 
não perceba nada de futebol 
como é atribuído o Melhor do 
Mundo? O leitor conseguiria? 
Já se viu ser atribuído o prémio 

invocando os títulos colectivos 
das respectivas equipas e já se 
viu atribuir o prémio justifican-
do com as estatísticas indivi-
duais (golos, assistências). No 
ténis o melhor é aquele que ga-
nha a final; no atletismo o me-
lhor é aquele que ganha a final, 
na natação o melhor é aquele 
que ganha a final. Mas estamos 
a falar de desportos indivi-
duais. E nos colectivos, o me-
lhor também não é assim? As 
melhores, são as equipas que 
ganham! Mas porquê premiar 
individualmente nos despor-
tos colectivos? Nunca entendi, 
mas pior que isso é não enten-
der que Ronaldo e Messi te-
nham de ganhar sempre en-
quanto estiverem com este 
desempenho; ou que se diga 
que um é melhor do que outro. 

Pode-se gostar mais do estilo 
ou da personalidade de um do 
que do outro, mas serão, para 
mim, os melhores de sempre. 
Ao mesmo nível.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto

Montada de Paredes é Bicampeã de Hipismo
Nelson Bessa Neto, com 

“a sua” Gaiata venceu o 
Campeonato de Amadores 
de Hipismo, competição 
realizada na Sociedade Hí-
p i c a  P o r t u g u e s a ,  e m 
Lisboa. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo a montada de Pare-
des não deu hipóteses à con-
corrência. A prova contou 
com 12 binómios inscritos e 
voltou a ter como vencedor 

Nelson Bessa Neto, com 
Gaiata. “Este ano foi um ano 
em que não consegui fazer 
tantas competições por mo-
tivos profissionais, mas as 
que fiz correram todas bem 
o que me deixaram sempre 
com grande confiança. A 
égua também está mais ma-
dura e com outra experiên-
cia o que ajudou bastante a 
este novo título”, disse Nel-
son Bessa Neto.

O cavaleiro de Paredes 
não esconde que encarou a 
época com confiança “ape-
sar de mais nervoso porque 
sentia que tinha algo a de-
fender. Um campeonato é 
sempre difícil, os melhores 
estão lá todos querem ga-
nhar e repetir uma vitória 
ainda é mais complicado 
pois sente-se que está tudo 
contra ti, mas tem outro sa-
bor porque mostra que no 

ano passado não foi um me-
ro acaso”, realça.

Depois da conquista do 
Bi, a nova época vai ser en-
carada com renovado oti-
mismo a pensar, claro está, 
no Tri. “Nunca se sabe, não 
há duas sem três, apesar que 
neste desporto que é o úni-
co no mundo onde o homem 
e um animal competem em 
simultâneo ser muito difícil 
pois estamos dependentes 

um do outro, seria algo iné-
dito e vou fazer de tudo para 
que isso se possa proporcio-
nar”, promete Nelson Bessa 
Neto.

A medalha de prata do 
Campeonato de Amadores 
de Hipismo foi entregue a 
Miguel Silva Santos, em Pro-
fil des Roches, com Maria 
Medeiros Pontes, na sela de 
Darling du Poker, a subir ao 
3.º lugar do pódio.
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João Barros  
venceu Especial 
Sprint Paredes 

A segunda edição da 
Especial Sprint de Pare-
des N-Engenharia juntou, 
no dia 14 de setembro, 58 
pilotos para uma tarde e 
noite de emoção e adre-
n a l i n a .  N u m  p e r c u r s o 
m o n t a d o  e m  r e d o r  d o 
parque da cidade, com al-
terações relativamente a 
2018 para aumentar a se-
gurança do traçado, as lu-
tas foram uma constante, 
tanto em termos de geral 
como nas diversas classes 
em particular.

J o ã o  B a r r o s  c o m  o 
Skoda Fabia R5 impôs-se 
logo desde a primeira das 
quatro mangas da prova. 
O piloto de Rebordosa vi-

nha embalado pelo 3º lu-
gar obtido no Rali Terras 
D’Aboboreira do Cam-
peonato de Portugal de 
Ralis, e com o ritmo certo 
acabou por dominar a 
prova.

No 2º lugar ficou o seu 
tio Elias Barros utilizando 
o mesmo Skoda Fabia R5 
com uma diferença de 
3,9s para o vencedor.

O piloto de ralicross de 
Baltar, João Ribeiro, num 
Citroen Saxo S1600 fe-
chou o pódio da geral to-
talmente composto por 
pilotos de Paredes, naque-
la que foi uma excelente 
prestação dos pilotos da 
terra.

Lista dos vencedores por Classe:

Classe 8

Bruno Gomes / Georgina Pres /Fiat Punto 85 Sport

Classe 9

João Ribeiro /Citroen Saxo S1600

Classe 10 

Tiago Fontão /Toyota Starlet

Classe 11

Bruno Pacheco / Bruno Moreira/Fiat Punto GT

Classe 12

João Vasques / Noélia Vasques/BMW 318is

Classe 14 

Gaspar Pinto / Bernardo Gusmão/Mitsubishi Lancer Evo V

Classe 15

Manuel Pereira / Diogo Costa – Skoda Fabia 1.9 TDI

Classe 16

João Barros / Skoda Fabia R5

Classe 18 

João Martins – Kartcross AG

Classe 19

Rui Pinheiro / Paulo Pinheiro – BMW M3 E92

Drift 

Firmino Peixoto – Toyota Corolla E86

Senhoras 

Andreia Lima / Elisabete Santos – Peugeot 106

Jovem paredense vence Open de Portugal em golfe
Pedro Afonso Mendes, 

atleta do Paredes Golfe Clu-
be, ficou em primeiro lugar 
no V Open de Portugal de 
Pitch & Putt (P&P), que no 
último fim de semana decor-
reu no Campo de Golfe do 
Aqueduto, em Paredes.

A jogar em casa, o jovem 
paredense de 16 anos im-
pôs-se entre 76 concorren-
tes. O mais novo campeão 
da prova foi o espanhol To-
mas Artiga, com 15 anos, em 
2016.

Pedro Mendes totalizou 
103 pancadas (52-51), cinco 
abaixo do Par 54, vencendo 
com duas de vantagem so-
bre o seu companheiro de 
clube Tomás Ribeiro (53-52) 
e o russo Stepan Surzhik 

(55-50), que ficou com o tí-
tulo de vice-campeão no de-
sempate pela última melhor 
volta. 

Além de Stepan Surzhik, 
houve mais uma russa em 

evidência, Ekaterina Kara-
seva, que venceu a prova de 
senhoras sendo 9.ª na geral, 
empatada com o espanhol 
Bernabe Alonso.

Pela primeira vez, a Rús-

sia esteve representada nu-
ma competição internacio-
nal de P&P. Os dois jogado-
res foram acompanhados 
pelo diretor de P&P da Fe-
deração Russa de Golfe, De-
nis S. Zherebko, que quer 
começar a apostar nesta 
variante.

O espanhol José Fernan-
dez foi 4.º seguido por Hugo 
Espírito Santo, da Quinta 
das Lágrimas. O golfista de 
Coimbra, que era o bicam-
peão em título e é o n.º 3 
mundial da especialidade, 
terminou em 5.º. 

A organização esteve a 
cargo da Federação Portu-
guesa de Golfe em parceria 
com a IPPA – International 
Pitch & Putt Association.

J
oão Ribeiro em Ci-
troën Saxo sagrou-se 
virtual campeão na-

cional de ralicross ao vencer, 
no passado dia 23 de setem-
bro, a prova realizada na pista 
da Costilha, em Lousada. 

Quando falta apenas dis-
putar uma prova do calendá-
rio nacional, o piloto de Baltar 
pode já festejar o tricampeo-
nato da classe Super 1600. 
“Foi um longo campeonato, 
em que quase sempre acaba-
mos por dominar. O campeo-
nato é muito forte e com mui-
to bons carros, que inclusivé 
já venceram corridas do cam-
peonato da europa, com ou-
tros pilotos. Mas consegui-
mos ser rápidos e muito regu-
lares o que leva a festejar o 
título de forma antecipada”, 
começou por referir João Ri-
b e i r o  a o  P r o g r e s s o  d e 
Paredes.

Habituado a ganhar, João 
Ribeiro não esconde, porém, 
que este título que lhe dá uma 
“trilogia” de conquistas no na-
cional de ralicross foi aquele 

que lhe deu mais trabalho. 
“Todos eles são complicados, 
mas julgo que este foi o que 
sofremos mais pressão, por-
que ano após ano tem apare-
cido novos carros e novos pi-
lotos. Mas felizmente estive-
mos sempre a liderar. Ainda 
tivemos um acidente que le-
vou a temer o pior. Mas como 
grande equipa que somos, 

conseguimos recuperar tudo 
em tempo recorde e ainda 
vencer a corrida”, explica.

Já com o título na bagagei-
ra do Citroën Saxo, João Ri-
beiro, garante que a 12 e 13 
de outubro vai a Sever do 
Vouga fazer a festa do Tri. 
“Acho que Patrocinadores e 
apoiantes merecem a nossa 
presença, e acima de tudo dar 

o melhor que sabemos, para 
se possível acabar o campeo-
nato da melhor forma. E te-
mos ainda a taça de Portugal, 
onde pretendemos fazer 
igualmente o "TRI". 

A Taça de Portugal está 
agendada para 9 e 10 de no-
vembro em Mação. 

João Ribeiro garante que 
não se cansa de ganhar. Ao tri 
pode seguir-se a luta pelo te-
tra ou, quem sabe e uma 
aventura europeia: “Ainda é 
cedo para responder sobre a 
próxima época. Não pode-
mos esconder que queríamos 
voos mais altos, nomeada-
mente o campeonato da Eu-
ropa, mas isso requer um no-
vo carro e maior investimen-
to, e não será fácil assegurar 
já isso”, admite.

Quanto à prova de Lousa-
da, João Ribeiro teve a com-
panhia no pódio (2º lugar) de 
José Eduardo Rodrigues. 
Apesar de nas qualificações 
ter andado arredado das po-
sições cimeiras, o piloto do 
Peugeot S1600 acabou por 
garantir “a prata”.  O pódio fe-
chou com Rogério Sousa em 
Ford Fiesta.

João Ribeiro Tricampeão 
Nacional de Ralicross
AUTOMOBILISMO. Piloto de Baltar espera agora conquistar o tri na Taça de Portugal. 
Para o ano, o campeonato europeu pode ser tentação irresistível do paredense. 

António Orlando  | texto



12 Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

O Papa Francisco no-
meou, a 17 de julho, bispo 
auxiliar do Porto o padre Vi-
torino José Pereira Soares, 
pároco de Castelões de Ce-
peda e da Madalena. 

Como sacerdote da Dio-
cese do Porto, Vitorino Soa-
res trabalhou no Seminário 
do Bom Pastor, entre 1984 e 
1987, e no Seminário Maior, 
entre 1989 e 1994.

Capelão militar de 1987 a 
1989, o padre Vitorino dedi-
cou 10 anos do seu trabalho 
pastoral aos jovens, sendo 
diretor do Secretariado Dio-
cesano da Juventude entre 
1989 e 1999.

Em 1994 assumiu a paró-
quia de Castelões de Cepe-
da, e em 1999 a da Madale-
na, na mesma vigararia de 
Paredes.

D. Vitorino Soares após 
tomar conhecimento da sua 
nomeação dirigiu-se aos 
atuais bispos auxiliares do 
Porto, D. Pio Alves e D. Ar-
mando Esteves, desejando 
que o acolham “como irmão 
menor” e que o “ajudem a 
aprender a caminhar como 
Bispo”.

No próximo dia 29 de se-
tembro decorre na diocese 
do Porto a ordenação epis-
copal de Vitorino Soares co-
mo Bispo Auxiliar do Porto. 
D. Vitorino Pereira Soares 
passará a ser o novo Reitor 
do Seminário Maior.

O tempo é, pois, de arru-
mo das vestes de Pároco de 
Paredes. De permeio, Vitori-
no Soares, concedeu a O 
Progresso de Paredes a sua 
última entrevista antes de 
receber a mitra...

Progresso de Paredes 
(PP) – A poucos dias de dei-
xar a Paróquia de Castelões 
de Cepeda (Paredes), que 
sentimentos emergem?

Vitorino Soares (VS) – 
Sentimentos de alguma sau-
dade em relação ao passado, 
foi uma história de 25 anos, 
construída com pessoas que 

me ajudaram a ser feliz e nas 
quais eu também interferi 
com certeza, e que em con-
junto tentamos construir 
uma comunidade paroquial. 
Quando há proximidade, re-
lação, amizade, esforço co-
mum, as marcas não desapa-
recem. Em relação ao futuro 
alguma apreensão tendo em 
conta a novidade e o desafio 
que me espera, sinto-me 
muito pequenino para enca-
rar o serviço pedido, mas 
com a graça de Deus e a co-
laboração de todos, espero 
corresponder, dentro das 
m i n h a s  f r a q u e z a s  e 
possibilidades.

PP – Conhecido como 
pastor próximo, afável e 
fraterno, o que mais o mar-
cou no contacto com as 
pessoas de Paredes?

VS - O seu sentido de co-
laboração, a sua generosi-
dade, o brio de pertencerem 
a esta terra e o sentido de 
reconhecimento pelos pas-
sos dados. Em termos de 
igreja e de comunidade reli-
giosa apreciei a correspon-
sabilidade sempre vivida 
por todos, nos bons e maus 
momentos, mas sobretudo 
nos momentos de decisão, 
em particular daqueles que 
fizeram parte da Comissão 
Permanente do Conselho 
Pastoral. Sempre reinou 
uma cooperação e uma con-

fiança sem limites entre 
todos.

PP – Como bispo da dio-
cese do Porto, uma diocese 
vítima de um distrito a duas 
velocidades – o litoral e o 
interior – o que há a fazer 
para reduzir o fosso? …ou 
não partilha dessa opinião, 
d e  u m  d i s t r i t o  a  d u a s 
velocidades…?

VS - Como sabe fui no-
meado Bispo Auxiliar do Sr. 
D. Manuel Linda, cabe-lhe a 
responsabilidade da Diocese 
do Porto, a sua administra-
ção, o seu governo serviçal e 
a mim apenas colaborar na-
quilo que me pedir e que ele 
achar mais necessário. Sem-
pre servi a Igreja, vou conti-
nuar com a mesma atitude, 
embora com responsabilida-
de acrescida. Sendo oriundo 
desta grande diocese, sei 
que é muito diversificada, 
diferente entre o norte e o 
sul, o interior e o litoral, o ru-
ral e o urbano. E como tudo o 
que é grande terá grandes 
problemas, mas também 
grandes possibilidades, com 
pessoas e instituições de 
enorme valor.

PP – No campo da pró-
pria Igreja, o que é preciso 
fazer?

VS - Neste momento o que 
me foi pedido é dar prioridade 
à formação dos alunos que se 

preparam para ser padres e 
que se encontram no Seminá-
rio Maior do Porto. Faço parte 
de uma equipa de cinco pa-
dres da qual eu serei o Reitor. 
Por isso ficarei a viver no Se-
minário para mais de perto e 
de forma mais pessoal acom-
panhar os nossos futuros 
párocos.

PP – Que desafios “dei-
xa” ao seu sucessor?

VS - Os desafios são des-
cobertos a partir do conheci-
mento da realidade, essa é a 
tarefa para o meu sucessor. 
A renovação é permanente e 
por isso a mudança vai levar 
a ver de maneira diferente, 
sempre a partir da inspira-
ção do Espírito Santo e assim 
responder a tudo aquilo que 
a comunhão exige e que nun-
ca está concluída.

PP – Como gostaria de 
s e r  r e c o r d a d o  e m 
Paredes?

VS - Como um pároco 
que se dedicou e deu a sua 
vida pelos seus paroquianos, 
residentes ou não em Caste-
lões de Cepeda ou Madale-
na. Porque esta paróquia 
não é apenas geográfica, 
mas para muitos uma paró-
quia pessoal, como afirma o 
Direito Canónico.

PP – Partilha das preo-
cupações e das perplexi-

dades do bispo D. Manuel 
Linda a propósito do assas-
sinato da irmã Tona, de S. 
João da Madeira?...D. Ma-
nuel falou em morte bárba-
ra e criticou a justiça, políti-
cos e feministas…

VS - Não acompanhei o 
caso, mas estou de acordo 
com o inconformismo e a de-
núncia, em relação à passivi-

dade de tantas “vozes” e “ruí-
dos” manifestados noutras 
situações.

PP – Já escolheu o lema 
episcopal?

V S  -  Não tenho lema, 
nem armas episcopais. Vou 
manter o lema da minha or-
denação sacerdotal, tirado 
do salmo 126: “Se o Senhor 
não edificar a casa, em vão 
trabalham os que as cons-
troem”. Por isso o meu para-
mento para a ordenação 
episcopal será o mesmo que 
utilizei em 1985.

PP – Antes de despir a 
batina de Padre de Pare-
des, quer aproveitar as pá-
ginas de O Progresso de 
Paredes para deixar uma 
“última” mensagem aos 
paredenses? 

VS - Uma palavra de gra-
tidão aberta a todos, inde-
pendentemente da proximi-
dade ou da distância por tu-
do aquilo que em conjunto 
construímos, materialmente 
e humanamente.

“O que me foi pedido é dar prioridade à formação 
dos alunos que se preparam para ser padres”

ENTREVISTA A VITORINO SOARES, NOMEADO BISPO AUXILIAR DO PORTO

António Orlando  | texto
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“Sinto que me dediquei e por isso  
vou mais rico”

Vitorino Soares viu realizada uma missa em sua 
honra para assinalar os seus 25 anos na Paróquia de 
Castelões de Cepeda. Este Ano comemora também 
34 da sua ordenação sacerdotal. 
Esta missa realizou-se, no dia 14 de setembro, a 
poucos dias de D. Vitorino deixar a paróquia, tendo 
em conta que vai assumir o cargo de Bispo Auxiliar 
do Porto. “Setembro é o último mês destes 25 anos 
como pároco de Castelões de Cepeda”, disse o reve-
rendo à enorme plateia que marcou presença na 
celebração. 
A cerimónia fez com que D. Vitorino ficasse “emo-
cionado”, tendo em conta que foi também uma des-
pedida do cargo que assumiu até então na paróquia. 
Ao mesmo tempo, D. Vitorino disse sentir-se “grato” 
pelas palavras e pelo carinho que recebeu durante 
estes 25 anos na Paróquia de Castelões de Cepeda. 
“Gratidão é a melhor palavra para a despedida. Uma 
palavra aberta a todos, do mais saudável ao mais 
doente, do mais ricos ao mais pobre, do mais próxi-
mo ao mais distante, do mais conhecido ao mais 
anónimo, do mais só ao mais acompanhado. Aqui 
cresci como homem, mas sobretudo como padre e 
como pastor. Levo um pouquinho de cada um. Sinto 
que me dediquei e por isso vou mais rico”, referiu.
A comunidade que esteve em peso no jantar que se 
seguiu à celebração religiosa, foi convidada para no 
dia 29 de setembro assistir à tomada de posse de 
Vitorino Soares como Bispo Auxiliar. A cerimónia 
decorrerá na Diocese do Porto.

Arlindo Rafael Teixeira, 
44 anos, é o novo padre da 
Paróquia de Castelões de 
Cepeda (S. Salvador) e Ma-
dalena (Stª Maria Madalena). 
O presbítero, natural do 
Marco de Canaveses, era até 
à data pároco de Raiva e Pe-
dorido, no concelho de Cas-
t e l o  d e  Pa i v a )  e  Lo m b a 
(Gondomar). 

Arlindo Rafael Teixeira li-
dou de perto com as marcas 
da tragédia da queda da Pon-
te de Entre-os-Rios. Na fre-
guesia da Raiva residiam 34 
das 59 pessoas que morre-
ram em consequência da 
queda da ponte Hintze Ri-
beiro em 2001. Uma das ca-
raterísticas do novo padre é 
a positividade perante a vi-
da. "Não queremos esquecer 
o que se passou, mas somos 
gente feliz" e "a nossa fé é 
muito maior do que a reali-
dade da morte", disse o padre 
Arlindo Rafael, ao proferir a 
homilia na missa em memó-
ria das vítimas.

O pároco recusava em 
permanência "aquela ima-
gem de gente deprimida, que 
não sabe o que fazer, que só 

sabe chorar", insistindo que 
o concelho paivense é habi-
tado por "gente alegre, que 
s a b e  v i v e r ,  q u e  t e m 
esperança".

Gonçalo Rocha, autarca 
de Castelo de Paiva, não 
poupa nos elogios ao Padre 
Arlindo Rafael: confesso que 
sinto, com sentimento pro-
fundo de admiração e amiza-
de, a tristeza da partida de 
um Homem de grande quali-
dade e de um carácter de 
enorme envergadura. Fron-

tal, simples, humilde, sereno, 
justo, próximo e humano são 
algumas das muitas boas 
qualidades que tem! Desejo-
-lhe as maiores felicidades 
para esta nova missão e pro-
meto ir a Paredes várias ve-
zes para continuar a convi-
v e r  c o m  a  s u a  g e n u í n a 
amizade”.

Em Paredes, Arlindo Ra-
fael Teixeira vai ter de lidar 
com uma paróquia, com um 
c a r i z  u r b a n o  m a i s 
acentuado.

Marcuense sucede 
ao penafidelense 

Mudanças de  

párocos na Diocese 

do Porto na vigararia 

de Paredes 

Pe. Arlindo Rafael da 
Silva Teixeira, pároco de 

Castelões de Cepeda (S. 

Salvador) e Madalena (Stª 

Maria Madalena).

Pe. Felisberto Vilinga 

(Diocese de Huambo), ad-

ministrador paroquial de 

Baltar (S. Miguel) e Rebor-

dosa (S. Miguel), durante 

um ano, mantendo os 

múnus anteriores.

Pe. Mário João Ferraz 
da Rocha Soares, concedi-

da autorização para exer-

cer missão de trabalho 

pastoral, durante um ano, 

com Missionários do Espí-

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

Moçambique.

Pe. João Nélio Simões 
Pereira (Dehoniano), pá-

roco de Besteiros (S. Cos-

me e S. Damião) e Sobrosa 

(Stª Eulália).

Pe. Marcelino Teixeira 

de Freitas (Dehoniano), 

pároco de Cristelo (S. Mi-

guel) e Duas Igrejas (Stª 

Maria).

Pe. Igor André Barbo-
sa de Oliveira (Dehonia-

no), vigário paroquial de 

Besteiros (S. Cosme e S. 

Damião), Sobrosa (Stª Eu-

lália), Cristelo (S. Miguel) e 

Duas Igrejas (Stª Maria).

Liturgia da Ordenação

O outro Bispo-Auxiliar  
de Paredes

Depois da leitura do 
mandato apostólico de no-
meação do Bispo, a Liturgia 
da Ordenação que no dia 
29 de setembro vai decor-
rer na Diocese do Porto in-
cluirá a apresentação do 
eleito, que promete fideli-
dade ao Papa; a sua pros-

tração; a imposição das 
mãos; a entrega do Livro 
dos Evangelhos e das insíg-
nias – o anel, símbolo da fi-
delidade à Igreja; a mitra, 
que evoca o “esplendor da 
santidade”; o báculo, que 
s i g n i f i c a  a  m i s s ã o  d e 
“pastor”.

Joaquim Augusto da Sil-
va Mendes, nascido em 
Castelões de Cepeda, a 14 
de março de 1948, sacerdo-
te salesiano, é Bispo-Auxi-
liar do Patriarcado de Lis-
boa. Foi a 30 de março de 
2008, na Igreja de Santa 

Maria de Belém, no Mostei-
ro dos Jerónimos, que o Pa-
triarca José da Cruz Poli-
carpo, consagrou o pare-
dense como Bispo Titular 
de Caliabria e Auxiliar do 
Patriarcado de Lisboa. Car-
gos que ainda mantém. 
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No passado dia 20 de se-
tembro, a Assembleia de Fre-
guesia discutiu a forma de 
gestão do novo campo de 
Futebol da Vila de Baltar.  Es-
te foi um tema central e uniu 
os deputados dos diferentes 
partidos que por unanimida-

de consideram que a gestão 
daquele espaço tem de ser 
municipal. A posição foi unâ-
nime, com todos os elemen-
tos da assembleia a subscre-
verem a posição do órgão re-
p r e s e n t a t i v o   d o s 
baltarenses. Segundo a as-
sembleia, aquele equipa-
mento tem de estar ao servi-
ço das diferentes colectivi-
dades, bem como das escolas 
que integram uma área edu-
cativa de excelência.  Natu-
ralmente que o União de Bal-
tar tem o seu funcionamento 

assegurado e poderá desen-
volver a sua formação, bem 

como a sua equipa sénior, nos 
tempos reservados para o 

efeito. Para a Assembleia de 
Freguesia, o União de Baltar 
tem de ser devidamente 
apoiado em todas as suas 
vertentes, mas as outras 
identidades de Baltar tam-
bém têm que ter o seu espaço 
devidamente  assegurado.  
Para a Assembleia de Fregue-
sia,  esta construção envolveu 
custos exorbitantes ( mais de 
um milhão e meio de euros ) o 
que  tem penalizado a Vila pa-
ra que outros investimentos 
sejam efectuados.  O terreno 
teve de ser comprado e não 

pertencia ao União de Baltar, 
pelo que a gestão deve ser 
municipal, através da Junta 
de Freguesia, que pretende 
apoiar em todos os aspetos o 
União de Baltar, devendo o 
clube ter a primazia na sua 
utilização.  A Assembleia to-
mou a posição unânime (PS e 
PSD completamente de acor-
do), que a gestão tem de ser 
municipal de forma a que o 
novo equipamento esteja ao 
serviço do União de Baltar, 
das outras colectividades e 
da educação.

    BALTAR

Novo Campo de Futebol da Vila de Baltar 
deverá ser municipal

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia  re-
qualificou o acesso princi-
pal à escola, no sentido de 
permitir criar um local onde 

os autocarros possam reco-
lher os alunos de forma a 
não impedir a livre circula-
ção na via. Para além de tor-

nar o acesso à escola mais 
digno, espera-se que a obra 
torne o trânsito mais fluído 
nas horas de ponta.

A Junta de Freguesia 
procedeu  ao alargamen-
to da referida rua,  no 
sentido de proporcionar 

as melhores condições 
de circulação.  A via é 
muito utilizada quer para 
a circulação de locais, 

quer para o acesso a ins-
tituições de ensino e ao 
ainda recinto desportivo 
do União de Baltar.

O  “ Sunset  Villa Quntã 
“  que se realizou no largo 
Pereira Inácio no primeiro 

fim de semana de Setem-
bro, fechou um período de 
grande dinamização cul-

tural no centro de Baltar. 
A música dos anos 80  e a 
noite branca dinamizada 

pelo empresário Francis-
co Teles, trouxeram um 
outro público ao largo Pe-

reira Inácio.  No verão  de 
2019 existiram eventos 
para todas as gerações e 

este último evento consti-
tuiu uma boa e diferente  
iniciativa.

Requalificação do Acesso à Escola 
Secundária de Baltar Alargamento da Rua do Feital

"Sunset  Villa Quintã"

No início da Rua de Forma-
riz, encontram-se contento-
res do lixo. Acontece que as 
pessoas deitam-no fora do 
recipiente, para não terem 
trabalho a levantar a tampa! 

Aliás,  em quase todos os lo-
cais onde se encontram con-
tentores ,isto acontece, inclu-
sivamente deitam troços de 
couves e relva dos jardins. Era 
bom que utilizadores destes 
serviços  tivessem mais cuida-
do. Somos gente civilizada e 
temos obrigação de demons-
trá-lo  para  darmos exemplo 
aos nossos vindouros.

    BITARÃES

Chamada de atenção

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Esta obra está a ser efe-
tuada em bom ritmo, pouco 
falta para estar concluida. É 
uma obra bastante dispen-
diosa, mas de grande utilida-
de, pois o movimento é bas-

tante e era necessário este 
alargamento. Pena é que a 
rede de água e saneamento 
não seja efetuada o mais bre-
ve possível, pois não há nin-
guém que tenha água potável 

em suas casas. Há quem te-
nha máquinas de filtragem, 
mas nem toda a população a 
pode adquirir, devido ao ele-
vado preço. A água engarra-
fada também se torna dis-

pendiosa, pois há famílias 
que não têm possibilidade de 
sistemáticamente a comprar. 
Era bom que os responsáveis 
tivessem em considaração 
esta necessidade premente.

Alargamento da Av. de S. Tomé
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É com este título que 
José Luís Barbosa, aluno 
de doutoramento da Uni-
versidade de Coimbra, 
apresenta o seu primeiro 
livro. O autor, natural e 
residente em Sobrosa, es-
colheu a Casa da Torre 

para dar a conhecer a in-
vestigação que desenvol-
veu no âmbito da disser-
t a ç ã o  d e  m e s t ra d o .  O 
evento terá lugar no pró-
ximo dia 21 de setembro, 
pelas 21h30, com entrada 
livre.

“As finanças da Câmara Municipal 
de Coimbra (1601-1660)”

“Mãos à Obra”

Iniciou-se esta semana 
na freguesia de Cristelo, co-
mo forma de fortalecer a 
identidade local, a Festa em 
Honra do Padroeiro da Fre-
guesia, São Miguel Arcanjo, 
promovendo-se assim o de-
senvolvimento religioso e 
cultural, e a confraterniza-
ção entre a população e 
visitantes.

Os momentos de soleni-
dade decorrem de 25 a 27 
de Setembro pelas 20h30, 
com a Recitação do Rosário 
e  a  C e l e b r a ç ã o  d a 
Eucaristia.

No dia 28 de Setembro, 
decorrerá a Missa Vesperti-
na, pelas 21h.

E no dia do Padroeiro, 29 
de Setembro, a Missa Sole-

ne acontece às 10h30, sen-
do que a Majestosa Procis-
são sairá à rua de tarde, pe-
las 17h.

Para além dos momentos 
religiosos a população local 
e visitante pode contar com 
variados momentos musi-
cais, com a actuação no dia 
27 de Setembro, pelas 22h 
da Banda “Magma”. 

No sábado, dia 28 de se-
tembro, pelas 22h actuará a 
artista “Flor e sua banda”, 
seguindo a grandiosa sessão 
de fogo de artificio, e para 
encerrar a noite actuará o 

artista Fernando Daniel.
No domingo, dia 29 de 

Setembro, ocorrerão tam-
bém momentos musicais 
com a “Banda de Música 
Marcial da Foz do Douro”, 
pelas 16h10, seguida da ac-
tuação da “Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo”. Com o cartaz bem 
composto, deixa-se o agra-
decimento à Comissão de 
Festas 2018/2019 pelo tra-
balho realizado, e apela-se à 
presença em massa da po-
pulação, para que nada fi-
que a faltar. 

    CRISTELO

Festa em Honra de S. Miguel Arcanjo

CARLA
NUNES

Tomou posse da paro-
quialidade de Sobrosa o pa-
dre João Nélio Simões Pe-
reira, da congregação dos 
Sacerdotes do Coração de 
Jesus (Dehonianos). A en-
trada solene teve lugar no 
passado dia 7, na missa ves-
pertina, onde também foi 
apresentado o vigário paro-
quial, padre Igor André Bar-

bosa de Oliveira, da mesma 
congregação. O decreto de 
nomeação foi lido por D. Vi-
torino Soares, vigário da va-
ra de Paredes, nomeado 
bispo auxiliar do Porto. 
Concelebrou o padre Juan 
Marques Noite, que até en-
tão foi um dos párocos in 
solidum, e que irá assumir 
funções pastorais na ilha da 
Madeira. Cessa também o 
serviço dos padres Marceli-
no Freitas (que permanece 
em Duas Igrejas e Cristelo) e 
Ferdinando Freitas.

O  p a d r e  J o ã o  N é l i o , 
também natural da Madei-

ra, esteve ligado à formação 
dos candidatos às ordens 
sacras nos Dehonianos, as-
sumindo agora as paró-
quias de Sobrosa e Bestei-
ros. O padre Igor Oliveira, 
penafidelense, esteve à 
frente das comunidades de 
Forte da Casa e Póvoa de 
Santa Iria, em Vila Franca 
de Xira, e passa a coordenar 
os grupos missionários e 
apoiar as 4 paróquias pare-
d e n s e s  c o n f i a d a s  a o s 
Dehonianos

    SOBROSA

Novo pároco de Sobrosa

CRISTIANO
MARQUES

Foram nove dias de festa on-

de se mantiveram algumas tradi-

ções da Cidade de Rebordosa.

Este evento, pretende pro-

porcionar experiências culturais 

diferentes e sensibilizar para a 

necessidade de dar a conhecer a 

cultura, no Parque do Rio Ferrei-

ra em Rebordosa. Organizado 

pela Rebordosa Youth Festival, o 

certame teve a quarta edição, 

que esteve patente desde o dia 6 

até ao dia 14 de Setembro ani-

mando as noites durante nove 

dias, com dezanove barracas de 

artesanato, catorze das associa-

ções Rebordosenses;	Rebordo-

sa Atlético Clube, Bombeiros 

Voluntários de Rebordosa, 

APUR, Grupo Desportivo da 

Portela, Jordânia, Trapalhões da 

Borga, Rancho Folclórico “Os 

Marceneiros de Rebordosa, Tu-

na de Rebordosa, Petanca de 

Rebordosa,  Tru’Peça,  Re-

bord’Arte, Associação para o 

Desenvolvimentos de Rebordo-

sa, Herois F.C. e Promov.

O evento, que contou com 

ajuda de várias pessoas voluntá-

rias, é dinamizado pela Rebordo-

sa Youth Festival, Junta de Fre-

guesia de Rebordosa e Câmara 

Municipal de Paredes, permite, 

ainda, que as pessoas tenham 

contacto com a tradição do arte-

sanato, têxtil e mobiliário que se 

faz na cidade de Rebordosa.

Este evento que de ano para 

ano atrai cada vez mais especta-

dores, e durante os nove dias te-

ve vários anfitriões como: Banda 

de Vilela, apresentação do plan-

tel do Rebordosa Atlético Clube, 

Torneio de Petanca a reverter 

para os Bombeiros de Rebordo-

sa XXXIII festival de folclore com 

a atuação do Rancho Folclórico 

“Os Marceneiros de Rebordosa”, 

e mais seis grupos de Folclóricos, 

Moita, Leiria, Santo Tirso. Missa 

Campal, workshops, Desfile de 

Moda. Atuação de Amigos do 

Fado, Solar do Cabo, Alberto 

Soares, Joana Nunes, Tuna de 

Rebordosa, Danças de Salão do 

GDP, Peça de Teatro do Grupo 

Tru’peça e Rebord’art e Dj Dário 

Leal. Ainda houve vários mo-

mentos de ginástica para todos 

com o fitin a fazer o Bootcamp, a 

USF Miguel Arcanjo com jogos 

interactivos e aulas de zumba.

O festival terminou com a 

Rebordosa Sunset Color Party 

2019, evento é levado a cabo pe-

la Promov e Comissão de festas 

de Rebordosa 2020, Junta de 

Freguesia de Rebordosa.

Um evento com muita Juven-

tude, calor, muita música, espíri-

to solidário, cor e algumas sur-

presas, único e colorido, que 

reuniu miúdos e graúdos ao som 

de artistas

Os DJ’S Pedro Abreu, Luís 

Nunes, Francis R e os Meninos do 

Rio figuraram como cabeças de 

cartaz.

Durante este evento foram 

apresentadas as equipas de An-

debol da Promov.

Nesta festa cheia de cor e ale-

gria estiveram presentes o ve-

reador da Câmara Municipal de 

Paredes, Elias Barros, a presi-

dente da Junta de Freguesia de 

Rebordosa, Salomé Santos res-

tante executivo.

 No dia 22 de setembro, os 
jovens de Paredes puseram 
“Mãos à Obra”, bem como ou-
tros milhares distribuídos por 
todo o território nacional que, 
ao mesmo tempo, se uniram pa-
ra “uma limpeza geral de Portu-
gal”. Este projeto surgiu com 
base na ideia da figueirense 
Inês Durão, de 19 anos, e foi 
principalmente online que se 
desenvolveu. No site https://
maosaobraportugal.com/ po-
dem ser vistos os vários conce-
lhos abrangidos e, inclusivé, 
entrar num dos seus grupos, 
até porque se espera que novas 
edições sejam marcadas. Em 

Rebordosa, o roteiro focou-se 
no Parque de Cortinhas. Ape-
sar dos contratempos que en-
volveram a meteorologia e de-
sistências de última hora, fo-
ram seis os jovens que calçaram 
as luvas e a partir das 10 horas 
de domingo foram recolher o 
lixo que não era seu, mas que 
estava no seu planeta. Encon-
traram de tudo: desde garrafas 
e latas “perdidas”, a toalhitas, 
esferovite e louças. Muito do 
lixo estava até enterrado, ca-
muflado por terra e folhas que, 
de forma propositada, lá foram 
colocadas. A quantidade de 
beatas que decoravam as estra-
das era insólita e, face a isto, 
colocaram-nas em garrafas de 
plástico em nome do desafio 

“encher a garrafa”. Um dia não 
foi suficiente para reverter a 
situação que se tem vindo a in-
tensificar ano após ano. No en-
tanto, serviu principalmente 
como uma chamada de atenção 
a todos aqueles que participa-
ram sobre aquilo que se está a 
passar não só no nosso país, 
mas em todo o mundo. O proje-
to, que contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Paredes e 
das várias Juntas de Freguesia, 
deixou mais uma vez claro que a 
mudança começa por nós, com 
gestos simples. Se as pessoas 
não atirassem lixo para o chão, 
também ninguém precisaria de 
o retirar.

Ariana Moreira | Texto

    REBORDOSA

Rebordosa Youth Festival 2019

PAULO 
PINHEIRO



16 Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Candidato-me  
ao Parlamento pela 
CDU porque…  

…defendo um aumento geral dos salários e do salário mínimo para 850 eu-
ros, um aumento geral e extraordinário das pensões de reforma, politicas de 
apoio social
…defendo o aumento dos rendimentos do trabalho no rendimento 
nacional 
…defendo a reposição da idade da reforma aos 65 anos de idade para todos 
os trabalhadores e /ou aos que têm 40 anos de descontos e sem 
penalizações 
…defendo a reposição do valor de indemnização por despedimento
…defendo o combate à precariedade laboral 
…defendo um combate sério á corrupção e à evasão fiscal, a erradicação dos 
paraísos fiscais
…defendo a recuperação do controlo público de empresas estratégicas e do 
setor financeiro
…defendo a redução do IVA da electricidade para 6%
…defendo uma aumento do financiamento do SNS com a contratação de pro-
fissionais de saúde em falta, e a eliminação das taxas moderadoras nos Cui-
dados de Saúde Primários
…defendo o ambiente, e o ordenamento da floresta, uma nova Lei da Água
…defendo a produção nacional
…defendo o investimento nos serviços públicos essenciais e o investimento 
produtivo
…defendo a criação de creches publicas gratuitas até aos 3 anos 
…defendo a Regionalização, o combate às assimetrias regionais e a reposi-
ção das freguesias que correspondam á vontade das populações
…defendo 1% do Orçamento de Estado para a Cultura, e a gratuitidade das 
visitas aos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais aos domingos e feria-
dos de manhã
…defendo a gratuitidade dos manuais escolares em toda a escolaridade obri-
gatória, a qualidade da Escola Pública, obras de requalificação necessárias  
nas escolas e valorização do Ensino Artístico
---defendo o transporte público, a reabertura do serviço de passageiros da 
linha férrea de leixões, a reabertura e modernização da linha ferroviária do 
Tâmega, extensão da rede de Metro à Área Metropolitana do Porto
…defendo a reabilitação urbana e novas construções de renda apoiada e 
condicionada
…defendo a conversão do STCP em “operador interno” de toda a Àrea Me-
tropolitana do Porto
…defendo uma política de intervenção de Trabalho, Honestidade e Compe-
tência, característica dos eleitos da CDU, dos seus deputados na Assembleia 
da República.

Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Paredes em áreas 
tão diversas como a política, a economia, a empresarial, a religiosa, a desporti-
va, a social e do seu património cultural e arquitetónico.

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

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

N
as últimas eleições portu-
guesas, temos assistido a 
uma abstenção eztrena-

nente elevada.
E claro que os comentadores, par-
tidos, Governo, vieram gritar com 
as mãos na cabeça, que seria preci-
so com urgência atuar no sentido 
de reduzir a abstenção.
Mas o que é certo é que nada fa-
zem para obter tal desiderato.
Estamos à beira de mais um pro-
cesso eleitoral, desta feita para 
eleger o Governo de Portugal e 
contrariamente ao assegurado an-

teriormente, os comentadores, 
partidos e Governo estão a passar 
a o  l a d o  d o  f e n ó m e n o  d a 
abstenção.
Constata-se de facto a sistemática 
desvalorização da necessidade de 
mobilizar milhares de cidadãos 
que não foram e voltarão a não ir 
votar!
Mas na noite de 6 de outubro, dia 
das eleições, todos os partidos sem 
exceção, se proclamarão vitorio-
sos, farão a festa, atiram os fogue-
tes e apanham as canas.
De facto no nosso país consegue-
-se a proeza de todos “serem 
vencedores”.
Mas como é que alguém se pode 
sentir vitorioso com os elevados 
índices de abstenção a que temos 
assistido, por exemplo, nas últimas 
eleições para as europeias a abs-
tenção situou-se nos 70%.
Mas lá houve quem fizesse uma 

E a Abstenção volta a ganhar!

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
pergunta faz sentido? Cla-

ro que sim! O número oito 

da lista do Bloco de Es-

querda (BE) nas legislativas é de 

Paredes. Nas últimas eleições, o BE 

elegeu 7 deputados no distrito do 

Porto e por isso nada fica fora de 

hipótese, muito embora, em ter-

mos de representatividade políti-

ca, o BE se encontre em queda.

Ora, sendo assim, parece relevan-

te sabermos o que pensa a esquer-

da e o Bloco de Esquerda relativa-

mente aos Paredenses. Eu não sei... 

Não sei se alguém sabe e talvez a 

ideologia esteja associada a voltar 

a ser um governo socialista em co-

ligação com o PS. Talvez se enten-

da que representa os eleitores que 

sempre votaram à esquerda, em 

Paredes, e talvez por isso aspire a 

c o l o c a r - s e  n a  p o s i ç ã o  d o 

socialismo…

Esta conversa parece um pouco 

estranha e admito até que se hou-

vesse alguém que se pusesse um 

pouco de lado e olhasse à pergunta 

e à aspiração em causa, interrogar-

-se-ia se falamos mesmo do conce-

lho de Paredes: afinal, que história 

é esta do socialismo passar/rodar 

ao BE e o deputado de Paredes po-

der ser do BE?

Resposta curta: é mesmo assim 

que estamos!

Nem Paredes é Socialista e nem a 

maioria dos Paredenses! E nunca o 

foram.. 

Mas muito menos o Partido Socia-

lista é socialista, e já o foi!

Em Paredes os exemplos repetem-

-se de políticas anteriores aplica-

das pelo Município no Turismo, na 

Educação, na Gestão do Território, 

nos Transportes, no Apoio às em-

presas, sem querer particularizar-

…A diferença é fazer igual, mas 

com mais um sorriso! 

Ora, o mesmo se passa com o PS de 

Costa que segue a ortodoxia de 

Bruxelas, que a geringonça rejeita 

nos discursos mas aplica no Orça-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A verdade a vir ao de cima…   E se o próximo deputado  
de Paredes for do BE?

mariocamilomota@gmail.com
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E a Abstenção volta a ganhar! festa. Será que não viram que só 
representam 30% da população 
portuguesa.. E o que dizer da siste-
mática indiferença e renuncia, dos 
cidadãos, e este direito, consagra-
do na constituição, que que duran-
te seculos foi negado à grande 
maioria dos nossos antepassados, 
que é o Direito de ir votar!
Os números da abstenção revelam 
há muito tempo, uma sociedade 
desiludida e descrente com os polí-
ticos e as formas de fazer política. 
A política que se faz e o a forma de 
estar dos políticos, não entusias-
ma, não mobiliza, não dá segurança 
aos cidadãos.

E não atirem responsabilidades 
para os abstencionistas. Os portu-
gueses abstencionistas estão com-
pletamente desligados da politica 
e acreditando, porque lhes foi de-
monstrado que “mudam as moscas 
e a m….é sempre a mesma”.
Não se reveem nos políticos.
E a sua abstenção tem que ser en-
carada como um grito de raiva e 
descontentamento para com a 
classe politica.
S i m ,  o s  p o l í t i c o s  n ã o  o s 
representam!
N ã o  s ã o  c o n i v e n t e s ,  s ã o 
resistentes.
São a maioria silenciosa.

Presidências Participativas
Por
PAULO
SILVA
Professor

O 
atual executivo 
d a  C â m a r a 
Municipal de 

Paredes, esta a levar a 
efeito as Presidências 
Participativas, ou seja 
um conjunto de visitas a 
todas as freguesias do 
Concelho de Paredes, 
através das quais pre-
tende promover e de-
senvolver mecanismos 
de participação dos ci-
dadãos ao nível local
A realização destas visi-
tas é feita em estreita 
colaboração entre as 
diferentes estruturas; 
Câmara Municipal, Jun-
tas de Freguesia; Movi-
mento Associativo, em-
presas e cidadãos, ser-
vem como um exercício 
de prestação de contas, 
são a oportunidade que 
muitos cidadãos encon-
tram de se fazer de ou-
v i r,  d e  p a r t i l h a  d e 
experiências
A Presidência Participa-

tiva tem como princi-
pais objetivos a promo-
ção da democracia par-
ticipativa, assegurando 
o envolvimento dos 
eleitos locais, do movi-
mento associativo, dos 
técnicos e dos cidadãos 
em geral;
A jornada de trabalho 
permite a troca de expe-
riências, um conheci-
mento mais aprofunda-
do e próximo do traba-
l h o  r e a l i z a d o  p e l a s 
instâncias de governa-
ção local (Câmara Muni-
cipal e Juntas de Fre-
guesia) e outras organi-
zações, nomeadamente 
as empresas locais e o 
movimento associativo 
de cada uma das nossas 
freguesias.
A população tem sido 
convidada, e tem cor-
respondido aos convi-
tes aparecendo de for-
ma massiva nas reu-
niões participativas 
abertas a toda a popula-
ção que decorrem no fi-
nal das visitas.
Os cidadãos aproveitam 
as reuniões em causa 
como uma oportunida-
de para questionar a Câ-
mara Municipal e as 
Juntas de freguesia so-

bre os andamentos de 
algumas obras, fazem 
propostas e partilham 
visões sobre as necessi-
dades da sua freguesia e 
do Concelho.
As presidências realiza-
das até ao momento aju-
dam todos os que nela 
participam a conhecer 
ainda melhor a qualida-
de do nosso tecido em-
presarial e associativo, o 
quotidiano das nossas 
freguesias, as suas po-
t e n c i a l i d a d e s  e 
necessidades.
Nas sessões abertas aos 
cidadãos nota-se que 
estes estão cientes e 
conscientes das neces-
sidades das suas fregue-
sias, das dificuldades 
que o atual executivo 
encontrou, sobretudo 
as de índole financeiro, e 
sente-se que a popula-
ç ã o  a n s e i a  n ã o  p o r 
obras megalómanas, 
mas sim por obras sim-
ples, a maioria delas re-
clamações muito anti-
gas, mas que no caso de 
se resolverem vão con-
tribuir para melhoria da 
qualidade de vida dos 
moradores da rua, ou do 
lugar das freguesias em 
causa.

psilvaparedes@gmail.com

A verdade a vir ao de cima…   E se o próximo deputado  
de Paredes for do BE?

mento de Estado. O PS soube me-

ter o socialismo na gaveta, gover-

nando para as metas do défice, 

cumprindo compromissos inter-

nacionais e apostando no recupe-

rar da credibilidade externa do Es-

tado português – deixando sem-

pre o preço nacional, mesmo 

quando esse é elevado (caso do 

estrangulamento dos serviços pú-

blicos) para ser pago pelos contri-

buintes portugueses. 

A questão que se pode colocar 

agora que chegamos a eleições, é 

se não estaremos melhor assim? 

Se não seria melhor continuar as-

sim? Se temos mais simpatia e sor-

risos e se mantemos a mesma polí-

tica que nos tirou da banca rota, 

então deixemos para lá o nome! 

A t é  p o d i a  s e r  s o c i a l i s m o 

marxista… 

A resposta é Não! A realidade que 

temos é a de um homem que mui-

tas vezes sorri a despropósito, e 

um dia levar-nos-á a perguntar ‘es-

te homem ri de quê?’ Da verdade 

dos factos?

Portugal cresceu acima da média 

europeia? Sim. Mas dos países com 

quem nos comparamos, Portugal 

foi o que cresceu menos… Exporta-

ções a subir? Sim. Mas as importa-

ções ultrapassaram-nas, a ponto 

de termos de novo um défice ex-

terno. A dívida diminuiu percen-

tualmente? Sim. Mas aumentou 

em valores absolutos, tendo cres-

cido sempre. Os impostos sobre os 

rendimentos baixaram? Sim. Mas 

os indiretos subiram muito mais, 

levando a receita fiscal a crescer 

muito acima do crescimento do 

PIB. O défice público nunca foi tão 

baixo? Sim. Mas as cativações nun-

ca foram tão altas. O país está mui-

to melhor do que estava no tempo 

de Passos Coelho? Não. Todos sen-

timos que os salários não subiram, 

que gastamos mais dinheiro nos 

impostos dos combustíveis e a 

emigração à nossa volta não parou: 

foram cerca de 85.000 pessoas por 

ano. Contratou-se pessoal e gas-

tou-se mais dinheiro na saúde? 

Sim, com má gestão….dado que 

foram feitas menos consultas, ci-

rurgias e aumentaram as listas de 

espera.

Não basta mudar o rótulo e pintar 

de muito bonito se o que estiver lá 

dentro não seja mesmo bom!

Talvez a verdade venha ao de 

cima!



18 Sexta-feira 27 de Setembro de 2019  oprogressodePAREDES

CULTURA

P
edro Caldeira Ca-
bral, compositor e 
instrumentista de 

guitarra portuguesa, atua esta 
noite, de sexta feira, dia 27 de 
setembro, no Convento de 
Cête. 

O espetáculo que está 
marcado para as 21h30, inse-
re-se na II edição dos “Sons do 
Património”, um evento em 
rede promovido pela Área 
Metropolitana do Porto.

Paredes acolhe, assim, no 
mítico Mosteiro de Cête, um 
dos mais virtuosos interpre-
tes da guitarra portuguesa. 
O que começou como um 
“ato de rebeldia” aos oito 
anos, é hoje consolidado com 
um percurso de mais de 50 
anos. Pedro Caldeira Cabral, 
o músico e compositor afir-
ma-se crítico do fado como 
atracão turística e acredita 
que a classificação a Pa-
trimónio Cultural e Imaterial 
da Humanidade, pela UNES-
CO, “banalizou e desqualifi-
cou” o fado.

A reedição dos Sons do Pa-
trimónio materializada pri-
meiro em 2018 “floresce da 
vontade” da Área Metropoli-
tana do Porto (AMP) “em valo-
rizar o património dos dezas-

sete municípios que a inte-
gram”, sustentando apostas 
recentes no setor cultural, tais 
como a criação da Plataforma 
PIN e disponibilização dos Ro-
teiros do Património Cultural 
da AMP e do Mapa do Pa-
trimónio Cultural Material e 
Imaterial da AMP. 

O programa pretende va-
lorizar o património à escala 
metropolitana através da mú-
sica. À celebração da riqueza 
inesgotável do mosaico patri-
monial da região corresponde 
um programa artístico ecléti-
co entre profano e religioso, 
contemporâneo e erudito, ja-
zz e tradicional, blues e fado, 
eletrónico e acústico num to-
tal de 17 espetáculos espalha-
dos por toda a AMP. 

“Não faltam por isso moti-
vos para celebrar o patrimó-
nio cultural da Área Metropo-
litana do Porto nos dezassete 
momentos propostos, num 
evento que é também de en-
trada gratuita e aberto a to-
dos. Visite o património, evo-
que as memórias e sinta-se 
parte das histórias. Viaje nu-
ma terra especial. Descubra a 
Área Metropolitana do Porto”, 
apela fonte da organização.

O Sons do Património co-
meçou na quinta-feira dia 26 e 
prolonga-se até domingo, dia 
29 de setembro.

Mosteiro de Cête acolhe “Sons 
no Património”
MÚSICA. Iniciativa promovida pela Área Metropolitana do Porto traz Pedro Caldeira 
Cabral ao concelho de Paredes. A entrada gratuita. Paredes acolhe, assim, no mítico 
Mosteiro de Cête, um dos mais virtuosos interpretes da guitarra portuguesa.

António Orlando  | texto

PUB
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A
ntónio Costa Santos, jornalista e 
escritor português, está este mês 
de setembro em destaque na Bi-

blioteca da Fundação ALORD. 
Nascido em Lisboa em 1957, António Cos-

ta Santos iniciou a sua carreira em 1976 no 
jornal O Diário, foi chefe de redação do sema-
nário Se7e e foi redator, editor e colunista no 
jornal diário Expresso, entre 1989 e 2000. 
Escreveu guiões para cinema e televisão, in-
cluindo A Vida Íntima de Salazar. 

Publicou, entre outros livros, o romance 
Diário de um Gajo Divorciado e o infantoju-
venil As coisas que eles sabem. Em 2007, An-
tónio Costa Santos editou Proibido! um estu-
do sobre proibições aberrantes existentes no 
t e m p o  d a  d i t a d u r a  e  L i v r o  d a s  ( I n )
Utilidades). 

Em 2008 lançou Porto versus Lisboa, um 
despique com António Eça de Queiroz. Em 
2009 seria a vez de 10 Razões para Amar e 
Odiar Portugal, um ensaio humorístico sobre 
as características dos portugueses. Em 2011, 
publicou Herman – O Verdadeiro Artista e 
em 2019, Adeus Cariño e Era Proibido.

Autor de A Vida Íntima  
de Salazar n´ALORD
António Orlando  | texto

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /SET19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Dia 28 

Exposição 

Expressões 

Inauguração da Mostra Os Lusía-

das de Levi Guerra 

Biblioteca 

Escritor do Mês de Setembro 
António Costa Santos

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis 

Já te disse que te amo? 

Estelle Maskame

PAREDES (CIDADE)

Dia 28 | 16h30
Biblioteca Municipal 

Música com Bebés & Papás 

Trupe Sons em Cena

CÊTE

Dia 27 | 21h30
Música 

Mosteiro de Cête 

Sons do Património com Pedro 

Caldeira Cabral 

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

A SÉTIMA PORTA

AUTOR:

RICHARD ZIMLER

Indiana e Amanda Jack-
son sempre se apoiaram 
uma à outra. No entanto, 
mãe e filha não poderiam 
ser mais diferentes. India-
na, uma bela terapeuta ho-
lística, valoriza a bondade 
e a liberdade de espírito. 
Há muito divorciada do 
pai de Amanda, resiste a 
comprometer-se em defi-
nitivo com qualquer um 

dos homens que a deseja: 
Alan, membro de uma fa-
mília da elite de São Fran-
cisco, e Ryan, um enigmá-
tico ex-navy seal marcado 
pelos horrores da guerra.

E n q u a n t o  a  m ã e  v ê 
sempre o melhor nas pes-
soas,  Amanda sente-se 
fascinada pelo lado obscu-
ro da natureza humana. 
Brilhante e introvertida, a 

jovem é uma investigado-
ra nata, viciada em livros 
policiais e em Ripper, um 
jogo de mistério online em 
que ela participa com ou-
tros adolescentes espa-
lhados pelo mundo e com 
o avô, com quem mantém 
uma relação de estreita 
cumplicidade.

Quando uma série de 
c r i m e s  o c o r r e  e m  S ã o 

Francisco, os membros de 
Ripper encontram terreno 
para saírem das investiga-
ções virtuais, descobrin-
do, bem antes da polícia, a 
existência de uma ligação 
entre os crimes. No mo-
mento em que Indiana de-
saparece, o caso torna-se 
pessoal, e Amanda tentará 
deslindar o mistério antes 
que seja demasiado tarde.

FIGURAÇÃO DE OS  

LUSÍADAS DE LEVI  

GUERRA PATENTE 

N´ALORD

Entre 28 de setembro e 7 de no-
vembro, o Auditório da Fundação 
ALORD recebe a exposição "Os Lu-
síadas na figuração de Levi Guerra". 
Uma mostra de pintura para ver (ou 
rever) os cantos da nossa maior obra 
literária.

Aos 87 anos, o artista plástico Levi 
Guerra, que é também poeta, médico 
e professor, homenageia um antigo 
professor criando uma pintura para 
cada canto d'"Os Lusíadas". 

A célebre obra do escritor portu-
guês Luís Vaz de Camões, é conside-
rada a epopeia portuguesa por exce-
lência e esta exposição de pintura do 
artista-médico Levi Guerra procura 
apresentar em dez quadros, tantos 
quantos os cantos da obra, a sua figu-
ração pictórica desta joia da Literatu-
ra Portuguesa, para além da repre-
sentação do próprio poeta.

A abertura oficial, para todo o pú-
blico que se queira associar, está mar-
cada para o dia 28 de setembro, sába-
do, pelas 21 horas. 
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A 
Câmara de Pa-
redes entregou 
75 bolsas de es-

tudo a outros tantos estu-
dantes do concelho relati-
v a s  a o  a n o  l e t i v o 
2018/2018 no montante 
global de 38.500 euros. 

Os bolseiros são alunos 

do concelho que frequenta-
ram do 10.º ano ao ensino 
superior e obtiveram um 
aproveitamento escolar de 
excelência.  

Foram atribuídas 15 bol-

sas a alunos do 10.º, 11.º e 
12.º anos do ensino público 
(de 150 euros cada); 20 bol-
sas a alunos do ensino supe-
rior público e privado (no 
valor de 1.000 euros cada); 

Cheque de 38,5 mil euros  
premiou alunos com boas notas 
EDUCAÇÃO. “Bolsas são para estimular os alunos e reforçar aos pais a importância de acompanhar os filhos nos estudos”. Músico 
Nuno Norte abrilhantou a cerimónia que decorreu no auditório da Casa da Cultura de Paredes.

António Orlando  | texto

PUB

10 bolsas a operacionais (de 
1.250 euros) ou filhos de 
operacionais das corpora-
ções de Bombeiros Voluntá-
rios e da Cruz Vermelha (no 
valor de 1.000 euros).

 “Isto é para dizer que o 
vosso esforço do ano passa-
do valeu a pena. Estamos 
aqui para vos compensar. 
Continuem o vosso esfor-
ço”, disse Paulo Silva, verea-
dor com o Pelouro da Edu-
cação, dirigindo-se “aos 
alunos de excelência” que, 
na companhia dos encarre-
gados de educação, enche-
ram a plateia do auditório 
d a  C a s a  d a  C u l t u r a  d e 
Paredes.

Na sessão o responsável 
pela pasta da educação mu-
nicipal lembrou os projetos 
de combate ao insucesso es-
colar em curso e os investi-
mentos feitos em escolas do 
concelho. “Estas bolsas são 
para estimular os alunos e 
reforçar aos pais a importân-
cia de acompanhar os filhos 
nos estudos”, frisou.

Já o presidente da Câ-
mara de Paredes destacou 
o reforço realizado nas bol-
sas de estudo em relação ao 
ano anterior. O número de 
alunos apoiados subiu de 
55 para 75. Da mesma for-

ma,  apontou,  o valor do 
a p o i o  a u m e n t o u  d o s 
2 9 . 4 0 0  e u r o s  p a r a  o s 
38.500 euros. “À medida 
que formos melhorando as 
condições financeiras da 
câmara queremos conti-
nuar a incrementar estes 
números”, voltou a prome-
ter Alexandre Almeida.

Estas bolsas de estudo, 
referiu, foram entregues a 
alunos de todas as escolas 
do concelho, “o que mostra 
a qualidade do ensino das 
nossas escolas e dos nossos 
alunos”. Foram premiados 
alunos de todas as fregue-
sias do concelho à exceção 
da de Aguiar de Sousa. “Ain-
da estou para descobrir o 
porquê desta ausência”, 
acrescentou.
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A 
maior abóbora do 
concurso o Maior 
da Mainha Aldeia 

é espanhola e pesa 825,5 
quilos. A abóbora apresenta-
da a concurso por Ruben 
Mendi superou em quase 
100 quilos o segundo lugar, 
também de Espanha, que 
atingiu os 728,5 quilos. O 
terceiro posto foi para o Al-
garve, com uma abóbora de 
416 quilos. O maior fruto 
produzido em Paredes, pesa-
va 401 quilos e foi produzido 
pelos irmãos José Pereira 
Coelho e Fernando Pereira.

Foram também para es-
panhóis os prémios da maior 
melancia - 93,5 quilos - e 
maior melão - 8,1 quilo, pro-
duzidas por Jorge Monfort. 
Os prémios atribuídos varia-
ram entre os 100 e os 1000 

euros. Este foi o primeiro ano 
em que se realizou este con-
curso promovido pela Câma-
ra de Paredes que inseriu a 
iniciativa numa ação que in-
tegra o plano municipal de 
desenvolvimento do sul do 
concelho de Paredes.

A competição assumiu 
um cariz internacional, ao 
ser registada e admitida na 
associação norte-americana 
“ G r e a t  P u m p k i n  C o m -
monwealth” – que promove 
o cultivo de abóboras gigan-
t e s  e  r e g u l a m e n t a 
concursos.

Além do concurso, no 
Parque da Senhora do Salto 
houve ainda uma mostra de 
artesanato e produtos lo-
cais, um espaço de restaura-
ção e animação com grupos 
folclóricos. 

“O Maior da 
Minha Aldeia” 
é espanhol

Jorge Monfort e Ruben Mendi,  
espanhóis, levaram para o país  

vizinho "O Maior da Minha Aldeia"
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FALECEU

FLÁVIA COELHO BASTOS
Faleceu no dia 22 de setembro com 95 anos. 

Era natural de Fornos-Marco de Canavezes  

e residente na Rua de S. Miguel, nº. 204, Baltar, 

Paredes.	Era	viúva	de	Serafim	Francisco	Martins.

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

GLÓRIA DA ROCHA DIAS
Faleceu no dia 23 de setembro com 85 anos. 

Era natural e residente em Louredo, Paredes.  

Era casada com Joaquim Moreira Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 

involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 

dia, será celebrada terça-feira, dia 1 de outubro, pelas 20:00 

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

FERNANDO ROCHA 
RIBEIRO DE PINHO
Faleceu no dia 12 de setembro com 69 anos. 
Era natural de Beire - Paredes e residente  

na Trav. da Igreja Velha, nº. 13, Paredes. Era divorciado.

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

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

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes

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

PAREDES

FALECEU

MANUEL 
ALVES MENDES
Faleceu no dia 19 de setembro com 80 anos. 

Era natural de Ferreira – Paços de Ferreira  

e residente na Rua da Pinta, n.º 148, Vilela,   Paredes.  

 

AGRADECIMENTO

Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 

pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 

aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7ª 

dia do seu ente querido  Manuel.

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

TIAGO MANUEL  
REBELO LEAL DA SILVA
Faleceu no dia 21 de setembro com 40 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 

e residente na Av. da Fábrica, n.º 143, Vilela, Paredes. Era 
solteiro
 
AGRADECIMENTO
Seus Pais, irmã e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
28 de setembro, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vi-
lela, Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO PEDRO 
MONTEIRO PINTO
Faleceu no dia 22 de setembro com 77 anos.  
Era natural e residente em Sobrosa, Paredes.  

Era casado com Maria Júlia Martins de Meireles.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral. Participam também que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 28 de setembro, pelas 20:30 
horas, na Igreja Paroquial de Sobrosa, Paredes. Antecipada-
mente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
ato religiosos.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999

SOBROSA / PAREDES

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

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA LUÍSA  
PEREIRA DO COUTO
Faleceu no dia 21 de setembro com 85 anos. 

Era natural e residente em Beire-Paredes.  

Era viúva de José Camelo.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

CARLOS RICARDO 
LAMAS MARTINS
Faleceu no dia 21 de setembro com 39 anos. 
Era natural da Valongo e residente na Rua  
do Padrão, nº. 876, 1º Dtº trás, Lordelo,  

Paredes. Era casado com Joana Raquel Ferreira Machado.

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 involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada sábado, dia 28 de setembro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOSÉ MÁRIO  
ROSA MARTINS
Faleceu no dia 23 de setembro com 73 anos. 
Era natural de Duas Igrejas -Paredes e  
residente na Rua Padre Augusto Correia,  

nº. 333, Mouriz, Paredes. Era viúvo de Ana Rosa Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral 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 sábado, dia 28 de setembro, às 17:30 horas na Igreja 
Paroquial de Mouriz, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BALTAR

SEIS ANOS  
DO FALECIMENTO

SANDRA 
RODRIGUES 
FERREIRA

Querida Sandra, no dia 25 de setembro 
de 2019, completam-se seis anos de 
eterna saudade e sofrimento.
Pela tua perda onde és recordada com 
muito amor e carinho.
Todos os dias da nossa vida.
Saudades	sem	fim	daqueles	que	tanto	
te amam: pai, mãe, irmã, cunhado,  
sobrinhos, restante família e amigos.

  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

EXTRATO 
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em vinte 

de agosto de 2019, de fls. 79 a fls. 80 verso do livro de notas para Escrituras Diversas nº 

158-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram justificantes: ---- 

---- MARIA ZÉLIA FERREIRA ALVES RIBEIRO, CF 179 565 931 e marido, JOAQUIM 

DIAS RIBEIRO, CF 179 329 006, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

ambos naturais da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, onde residem na Rua 

Nossa Senhora do Alívio, nº 270, titulares, dos cartões de cidadão da República Portu-

guesa com os números de identificação civil 08222801 9 ZY0 e 09624544 1 ZY5 váli-

dos respetivamente até 25/04/2022 e 29/05/2022. -----------------------------------------

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que são donos e legítimos 

possuidores, com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel: ----------------------------

---- Prédio rústico, composto por mato, com a área de dois mil, oitocentos e quarenta 

e três metros quadrados, sito na Rua das Cruzes, na freguesia de Lordelo, concelho de 

Paredes, a confrontar de norte com António Ferreira da Silva Moreira, de sul com cami-

nho público, de nascente com herdeiros de Albertina Gonçalves da Silva Leal e de poen-

te com caminho público, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 

mas inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3878 (desconhecendo o anterior artigo, 

por falta de documentos) com o valor patrimonial de €1.023,48, ao qual atribuem igual 

valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do re-

ferido prédio. Que o mesmo veio à posse deles, por volta do ano de mil novecentos e 

noventa e um, em dia e mês que não conseguem precisar, por compra verbal que dele 

ajustaram fazer com a José da Veiga Gil da Fonseca Pinheiro, viúvo, residente na Rua 

Ferreira de Lemos, em Santo Tirso, ato que nunca foi formalizado.  -------------------------

---- Que, não obstante isso e desde então têm usufruído do mesmo prédio, limpan-

do-o, avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pa-

gando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo re-

conhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar 

direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista e 

com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso 

de tempo superior a vinte anos. ------------------------------------------------------------------

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-

-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usucapião, que 

expressamente invocam, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu 

ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm qualquer do-

cumento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de proprieda-

de perfeita. ------------------------------------------------------------------------------------------

A Notária,

 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

O Progresso de Paredes - 27/09/2019

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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