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Novas 
Instalações 
do Progresso 
de Paredes

PS faz dois anos de presidência 
na Câmara e festeja 
com vitória nas legislativas
No passado dia 1 de outubro passaram dois anos sobre as eleições autárquicas que 
deram pela primeira vez ao PS a presidência da Câmara de Paredes. 
E porque a política é o tema, olhamos com pormenor os resultados das legislativas no 
concelho de Paredes. PÁGS. 11 A 13

McDonald´s abriu  
restaurante em Paredes 
PÁG. 21

“Ninguém se atreva 
a individualizar  
os louros”,  
avisa o novo Padre 
de Paredes  PÁG. 6

Junta de 
Freguesia 
de Paredes 
assaltada PÁG.5
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

O 
sonho é algo pessoal. Pode haver 
quem, o queira adornar com no-
vas ideias, mas nunca entra na pri-

vacidade do sonhador. O Tributo desta semana 
é dedicado a um humilde sonhador, que quis 
triunfar pela competência do seu valor pessoal 
e pela sua capacidade do trabalho para concre-
tizar o sonho. Trata-se do Sr. Avelino da Rocha, 
também conhecido por Sr. Avelino das Barbas 
ou Sr. Avelino da Boneca, alcunhas que o distin-
guiram, de forma respeitosa, na sociedade Pa-
redense. Destacou-se pela humildade e empe-
nho no serviço aos outros e às instituições lo-
c a i s ,  c o m  t e m p o  p a r a  t u d o ,  e  p e l a 
concretização do seu sonho profissional. Tor-
nou-se um homem de elevado valor, quase no 
silêncio da dádiva aos pobres, bem como no 
contributo pessoal e aguerrido para e nas insti-
tuições em que participou ou a que deu colabo-
ração: Escuteiros; Rotary; Obra de Bem-Fazer, 
na organização de apoio aos peregrinos; Ciclo-
turismo de Paredes, de que foi Fundador e par-

ticipou 15 vezes na volta a Portu-
gal; Rancho Regional de Paredes, 
como dançante, ensaiador e Presi-
dente; Orquestra Ligeira do Vale 
do Sousa; Juiz da Cruz e obras da 
Igreja de Paredes. Nascido em Pe-
nafiel, em 1944, começou a traba-
lhar muito jovem, passando mais 
tarde a empregado numa empre-
sa, em Paredes, de colocação de 
artigos sanitários e decoração de interiores, 
em que se tornou exímio e estimado por pa-
trões e clientes. A fama, pelo seu trabalho, fê-lo 
sonhar em criar a sua própria firma “A Boneca”, 
que se transformou numa empresa familiar 
com a esposa e quatro filhos, com vários ramos 
na decoração total de casas e jardins, vindo a 
ser conhecida em todos os Concelhos do Vale 
do Sousa e Tâmega, pelos serviços eficiente-
mente prestados na venda e colocação dos ar-
tigos. De sonhador passou a cumpridor de 
promessa, de que deixaria crescer as barbas, 

de acordo com o progresso da sua 
firma, o que cumpriu. Só as reduziu 
vários anos depois, a pedido das fi-
lhas, já adultas, mas nunca as cor-
tou na totalidade, porque eram a 
sua marca. Dentro da sua bondade 
e liderança, fazia o bem pela calada, 
sem mostras da sua atitude, mas 
gostava de ser ouvido nas institui-
ções em que colaborava sem ter de 

se impor. Unia as pessoas, quando nos conflitos 
e discórdia, com convívios em lancharadas, e 
fazia o seu pequeno discurso no sentido da uni-
dade, da razão da legalidade e da vontade da 
maioria. Foi um homem feliz, numa família feliz 
e no respeito que lhe era conferido pela comu-
nidade e autoridades locais. Partiu em 2018, 
com tantos amigos apanhados de surpresa. Ele 
os tinha cativado pelo exemplo do serviço, e 
ajuda nas dificuldades a tantos. Pela grandeza 
da sua alma, ela está com certeza no lugar cer-
to. Fica na história de Paredes, o Sr. Avelino.

Avelino da Rocha (Casa Boneca)

POR: GASTÃO MOREIRA

T
oda a gente, e não apenas os políticos se mostram preocu-
pados com a abstenção.

Os opinion makers que não são políticos, pelo menos 
no ativo, e por isso não são elegíveis, escondem sob a preocupação, 
um regozijo que assim seja pois tal mostra os pecados dos outros, 
argumento generalizadamente bom para mostrar que os próprios 
são impolutos.

Ora, julgo eu, o problema não está em as pessoas não gostarem e 
não confiarem nos políticos, e daí não se darem ao trabalho de ir vo-
tar, mas no facto de não conhecerem  os deputados que, teoricamen-
te, os irão representar, o que até se compreende.

Se eu passo uma procuração a alguém para me representar não 
escolho qualquer um. Escolho alguém que conheço, em quem confio 
e que sei que vai defender os meus interesses. Para deputado tam-
bém não escolho qualquer um (presumo que não é qualquer um que 
é escolhido como candidato a deputado), mas ao não conhecer o Um 
que me representa desconfio à partida que ele não vai defender os 
meus interesses. Mas como a representação é inevitável – A demo-
cracia é o pior sistema político do mundo, com excepção de todos os 
outros, lembram-se – e eu individualmente não conto, porque não 
mereço que o “meu” deputado se me dê a conhecer … desinteresso-
me. E mesmo os que se interessam e votam, muitas vezes fazem-no 
por hábito e com indiferença.

Ora o ponto estará aqui, em fazer a diferença. Nem que seja em 
termos psicológicos.

E é necessário fazer algo quanto a isto esperando-se que surja 
alguma ideia brilhante e miraculosa.

Mas até que isso aconteça, podia adoptar-se uma ideia idiota cá 
que eu tive que sublima a Inveja e o Egoísmo que, como sabemos, são 

os maiores motores propulsores da Humanidade. O raciocínio passa 
pela perspetiva de que o nosso distrito/círculo eleitoral terá inveja se 
o distrito ao lado nosso vizinho tiver maior desenvolvimento e inves-
timento que o nosso. E tal acontecerá se o distrito vizinho tiver mais 
peso do que nós, por ter mais eleitores, ao ter mais deputados, ou 
seja, mais representantes da nossa capelinha. E vice versa.

Ora atualmente, um distrito tem o mesmo número de represen-
tantes quer, depois, nas eleições, votem 80% dos eleitos nele inscri-
tos, quer votem apenas 8%.

Por isso proponho, para combater a abstenção galopante, que a 
distribuição dos deputados pelos vários distritos, não se faça a priori 
e em abstrato mas a posteriori e em concreto em função dos votan-
tes efetivos em cada um deles. Não serão apenas partidos a concor-
rer contra partidos, serão distritos contra distritos! Os mais aficiona-
dos vencem, comparativamente!

Vejamos: Nestas eleições Lisboa teve atribuídos, a priori, 48 de-
putados e o Porto 40 deputados.

Se houvesse uma grande abstenção em Lisboa, votando apenas 
100 000 eleitores e um voto maciço no Porto em que os todos os seus 
1 594 688 votassem, Lisboa teria os mesmos 48 deputados e o Porto 
continuaria com 40.

Mas se o critério fosse o dos votantes efetivos, o Porto iria ter 
muito mais deputados que Lisboa, justamente porque teria tido me-
nos abstenção. É certo que tal só se saberia depois das eleições, que 
há mais de mil defeitos nesta proposta e que os eleitores só teriam 
interesse em votar para não ser mais fracos que os vizinhos do lado. 
Voto por interesse, mas pelo menos interesse em votar.

Assim, sei que o que proponho é despertar o que de mais interes-
seiro e egoísta há em cada eleitor: Eu vou votar para que a minha Pa-
róquia tenha mais favores de Deus que a Paróquia vizinha.

Mas, assumamos isso: Somos todos uns grandessíssimos fregue-
ses que olhamos antes de mais para o nosso próprio umbigo.

Então, com medo na minha democracia?
Mas o Medo é um factor endógeno da democracia. 
Se assim não fosse não haveria tanto voto útil em vez de voto por 

convicção.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

ABSTENÇÃO - Uma proposta  
disruptiva para o sistema eleitoral

A coluna vertebral apresenta diver-
sas funções importantes para o bom 
funcionamento geral do nosso cor-
po. As suas funções são de suporte 
do tronco, ou seja, ajuda-nos a man-
ter uma postura mais correta e 
funcional. 
Também é considerado como um 
protetor flexível do nosso sistema 
nervoso, evitando assim, compres-
são da nossa medula e das raízes dos 
nervos, evitando dor, “falta de for-
ça”, “formigueiros”, “falta de sensibi-
lidade”. Por fim, um mobilizador e 
estabilizador do tronco, ou seja, per-
mite-nos com segurança que nos 
movamos para a frente, trás, lados e 
rotações.
As nossas experiências, tanto ao ní-
vel pessoal como profissional e he-
reditariedade, ao longo dos anos, 
determinam um tipo de padrão e 
postura que, influenciam a posição 
da nossa coluna vertebral.
A falta de mobilidade correta e força 
dos músculos estabilizadores da co-
luna vertebral, ou seja, do nosso 
“cinto de segurança”, podem desen-
cadear certas patologias, como, pro-
blemas do disco vertebral, desidra-
tação, protusões (início de hérnia) e 
hérnias, desgaste articular, escolio-
ses, espondilolisteses, entre outras.
Pensar em mudar de hábitos diários, 
é o primeiro passo para o bem-estar 
físico e mental. A prevenção é o pri-
meiro passo para a cura das nossas 
patologias. Podemos começar por 
caminhar, fazer alongamentos, fa-
zer outras atividades físicas mode-
radas e de baixo impacto, fisiotera-
pia e outras terapias.

Problemas na 
Coluna Vertebral

ANA SILVA
Fisioterapeuta na CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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A Polícia Judiciária, 
através da Diretoria do 
Norte, identificou e de-
teve um homem de 73 
anos, reformado, pela 
presumível autoria do 

crime de abuso sexual 
de pessoa incapaz de re-
sistência, por factos 
ocorridos na residência 
de ambos, em Paredes. 
Na sequência de denún-

cia por parte de uma ins-
tituição onde a vítima, 
de 38 anos de idade e 
portadora de anomalia 
psíquica grave, passava 
os dias, a Polícia Judiciá-

ria tomou conhecimen-
to de que o suspeito há 
vários anos vinha prati-
cando atos de natureza 
sexual e de violência do-
méstica sobre a mesma.

M
anuel Antó-
nio Teixeira 
Gonçalves, 

paraquedista de 34 anos 
faleceu, durante um exer-
cício militar, em Beja, no 
dia 27 de setembro. 

O paraquedista, 1.º sar-
gento no Regimento de 
Paraquedistas de Tancos, 
natural de Lordelo, partici-
pava no exercício multina-
cional Real Thaw 2019, na 
Base Aérea N.º 11, informa 
o Exército Português. “Du-
rante a execução de um 
salto de queda livre opera-
cional, o sistema de para-
quedas não funcionou de-
vidamente, tendo resulta-
d o  n a  q u e d a  d o  n o s s o 
Militar dentro do períme-
tro da Base Aérea N.º 11”, 
avançou o Exército em 
comunicado.

O alerta para o aciden-
t e  f o i  d a d o  c e r c a  d a s 
10h45 e para o local foram 
mobilizados os Bombeiros 
Vo l u n t á r i o s  d e  B e j a , 
INEM. “Foram acionados 
o s  p r o c e d i m e n t o s  d e 
emergência médica e acio-
nado o apoio psicológico 
para a família do militar”, 
refere o Exército, lamen-
tando a perda.

O Exército acrescenta 
ainda que está a “realizar o 
processo de averiguações 
para apurar todas as cir-
cunstâncias em que ocor-

reu este acidente”. O Pre-
sidente da República, Mar-
c e l o  R e b e l o  d e  S o u s a , 
apresentou “as mais senti-
das condolências” à famí-
lia do militar.

“Foi com enorme cons-
ternação que tomei co-
nhecimento do falecimen-
to de um militar do Regi-
mento de Paraquedistas. 
Associo-me a este grande 
desgosto, apresentando 
as minhas mais sentidas 

condolências aos familia-
res deste militar do Exérci-
to, que pereceu ao serviço 
de Portugal”, pode ler-se 
numa nota de Marcelo Re-
b e l o  S o u s a  n o  s i t e  d a 
Presidência.

“Quero igualmente ma-
nifestar o meu pesar e soli-
dariedade a todos aqueles 
que sentem com maior dor 
a perda súbita deste seu 
camarada e amigo, em par-
ticular todos os paraque-

distas", conclui a nota do 
Presidente da República, 
também Comandante Su-
p r e m o  d a s  F o r ç a s 
Armadas.

O Ministro da Defesa 
N a c i o n a l ,  J o ã o  G o m e s 
Cravinho, também ende-
reçou condolências “à fa-
mília enlutada, ao Exérci-
to, à família militar e aos 
amigos”.

O exercício multinacio-
n a l  " R e a l  T h a w  2 0 1 9 " 
(RT19), juntou em Beja mi-
litares da Força Aérea, 
Marinha e Exército portu-
gueses e forças da Dina-
marca, Espanha, França, 
Holanda, Estados Unidos 
da América e Nato, num 
total de 600 participantes 
e 21 aeronaves.

O “Real Thaw 2019” fez 
a avaliação da capacidade 
operacional de militares 
da Força Aérea Portugue-
sa (FAP), "criando também 
condições únicas para que 
os meios da NATO treinem 
conjuntamente, desenvol-
vam interoperabilidade e 
reforcem a prontidão", ex-
plicou fonte da FAP enti-
d a d e  p r o m o t o r a  d a 
iniciativa.

As operações do exercí-
cio decorreram entre 22 
de setembro e 4 de outu-
bro, dia e noite, no ar, em 
terra e no mar. Após a mor-
te do militar português na 
base de Beja o “Real Thaw 
2019” esteve suspenso 
durante três dias.

Paraquedista de Lordelo  
faleceu em exercício militar  
ACIDENTE. Paraquedas não abriu e jovem estatelou-se no chão. A vítima participa-
va no Real Thaw 2019, na Base Aérea de Beja. 

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Detenção por crime de abuso sexual 

Junta de Freguesia 
de Paredes assaltada

GNR deteve  
jovens traficantes

A Junta de Freguesia de 
Paredes foi assaltada na ma-
drugada do dia 3 de outubro. 
Os ladrões roubaram uma 
carrinha Mitsubishi de nove 
lugares usada para transpor-
te de funcionários e máqui-
nas, onde estavam três roça-
doras, dois sopradores e uma 
caixa de ferramentas. Leva-
ram ainda cerca de 700 eu-
ros em dinheiro.

A viatura foi encontrada 
um dia depois, por um parti-
cular, em Valongo. A Mitsu-
bishi estava estacionada na 
rua do Mercado, no centro 
da cidade vizinha, com todo 
o material de trabalho. Se-
gundo o Presidente da Junta 
de Freguesia de Paredes, a 
viatura depois de analisada 
pela Polícia de Segurança 
Pública (PSP) foi rebocada 
para o mecânico. “Não anda-

va, não sabemos se é falta de 
gasóleo ou se é avaria. À vis-
ta desarmada tinha apenas 
alguns danos numa das por-
tas e o material de trabalho 
dos cantoneiros estava todo 
intacto. O que está despare-
cido é o dinheiro”, explicou 
Artur Silva ao Progresso de 
Paredes. O assalto foi nota-
do pelos funcionários da 
Junta, por volta das 6h30 da 
manhã do dia 3 de outubro, 
quando iam pegar na carri-
nha para trabalhar na limpe-
za de ruas. “Depararam-se 
com o portão estroncado”, 
conta Artur Silva. Só depois o 
autarca se apercebeu que os 
larápios também entraram 
no edifício da junta. “Parti-
ram os vidros e abriram uma 
porta. Levaram à volta de 
700 euros em dinheiro que 
as funcionárias tinham jun-
tado de véspera e não depo-
sitaram”. A GNR foi chamada 
ao local.

A GNR de Paredes, com 
apoio da GNR de Penafiel, 
deteve, a 30 de setembro, 
dois homens com 21 e 25 
a n o s  p o r  t r á f i c o  d e 
estupefacientes. 

“As detenções acontece-
ram no seguimento de uma 
fiscalização a um estabeleci-
mento de restauração e be-
bidas, já referenciado pela 
prática de consumo e tráfico 
de estupefacientes”, explica 
fonte policial.

Os militares apreende-
ram 156 doses de haxixe, 
uma réplica de arma de fogo, 

cinco maços de tabaco sem 
estampilha fiscal, um tele-
m ó v e l  e  1 2 8  e u r o s  e m 
numerário.

Um dos detidos é o pro-
prietário do estabelecimen-
to fiscalizado.
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O 
Serviço de Cirur-
gia  do Centro 
Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (CHTS) assi-
nalou no dia 30 de setembro, 
no Hospital Padre Américo, o 
Dia Mundial do Cancro Di-
gestivo com uma sessão de 
esclarecimento aberta a toda 
comunidade. 

O encontro, onde a impor-
tância da prevenção e diag-
nóstico precoce ficou paten-
te, abordou vários temas re-
lacionados com o cancro 
gástrico, um dos vários tipos 
de cancro digestivo, sob as 
perspetivas da Gastroente-
rologia, Cirurgia, Enferma-
gem e Nutrição. 

Jorge Silva, diretor do Ser-
viço de Gastroenterologia, 
falou sobre o papel da endos-
copia no diagnóstico, preven-

ção e tratamento, bem como 
alertou ainda para a impor-
tância do diagnóstico preco-
ce pela “grande incidência 
deste tipo de neoplasia na re-
gião norte, sendo o diagnósti-
co tardio a principal causa de 
alta mortalidade.” 

Por ser uma doença com 
ausência de sintomas especí-
ficos, importa conhecer os 
principais fatores de risco 
nesta doença cuja taxa de 
prevalência nos homens é o 
dobro desta taxa nas mulhe-
res: mais de 50 anos, uma die-
ta pobre em vegetais e fruta, 
tabagismo, antecedentes fa-
miliares e alterações inflama-
tórias da parede do estômago 
são condições a que se deverá 
estar atento. 

A prevenção primária pas-
sa por adotar hábitos de vida 
saudável que incluem uma 
alimentação equilibrada e a 
prática de exercício físico. A 

prevenção secundária passa 
p e l a  r e a l i z a ç ã o  d a 
endoscopia. 

Paula Pinto, enfermeira 
do Serviço de Gastroentero-
logia, trouxe à conversa outro 
tipo de cancro digestivo, o 
cancro colorretal, que consti-
tui a principal causa de morte 
por doenças oncológicas, sa-
lientando que a realização de 
rastreio “antes de haver sin-

Prevenção e diagnóstico precoce são  
essenciais no combate ao Cancro Gástrico
SAÚDE. CHTS promoveu sessão aberta para assinalar Dia Mundial do Cancro Digestivo

António Orlando  | texto
tomas, pode ajudar o médico 
a encontrar e tratar, precoce-
mente, pólipos ou outras le-
sões precursoras de cancro 
colorretal”. 

“A cirurgia é ainda a princi-
pal opção de tratamento do 
cancro gástrico”, afirmou 
Carla Freitas, médica espe-
cialista do Serviço de Cirur-
gia, sublinhando, também, a 
importância da adoção de um 
estilo de vida saudável para o 
sucesso da intervenção. 

“No CHTS temos todos os 
recursos necessários para 
tratar estes casos com toda a 
qualidade e sucesso. Assim 
que o doente nos é referen-
ciado pelos cuidados de saú-
de primários, em cinco dias é 
marcada a primeira consulta. 
A cirurgia é mini-invasiva, por 
via laparoscópica, que traz 
menos dor ao doente e que 
permite também uma recu-
peração mais rápida”, acres-
centou a cirurgiã.

CHTS aposta na prevenção das 
quedas junto da população idosa

Ana files, Tânia Correia e 
Emília Rocha são as enfer-
meiras do Serviço de Orto-
pedia do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS) 
que iniciaram, esta semana, 
o projeto “Mais vale prevenir 
que cair”.

O projeto consiste numa 
série de sessões de forma-
ção, a realizar em diferentes 
lares da região, com o objeti-
vo de capacitar os profissio-
nais dessas instituições para 
a identificação de fatores 
ambientais e comportamen-
tais que aumentam o risco de 
queda e, desta forma, inter-

vir na prevenção. As quedas 
são consideradas a maior 
ameaça à saúde e indepen-
dência da população idosa. 
Segundo dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde, as 
quedas são a segunda causa 
de morte por lesão acidental 
ou não intencional em todo o 
mundo logo a seguir aos aci-
dentes rodoviários.

30% dos indivíduos com 
idade igual ou superior a 65 
anos cai, pelo menos, 1 vez 
por ano no domicílio e 50% 
dos indivíduos com idade 
igual ou superior a 65 anos 
cai, pelo menos, 1 vez por 

ano em instituições. A que-
da pode, por exemplo, pro-
vocar fraturas, traumatis-
mos cerebrais e lesões nos 
músculos que vão diminuir a 
capacidade do idoso de se 
movimentar e realizar as 
suas atividades diárias, di-
minuindo a sua qualidade de 
vida e aumentando o risco 
de morte.

Prevenir a queda em pes-
soas idosas pode significar 
prevenir a perda da autono-
mia e independência e pre-
servar também a conserva-
ção da capacidade funcional 
do idoso.
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A
rlindo Rafael no-
meado pela Diocese 
do Porto Pároco de 

Castelões de Cepeda, Paredes 
(S. Salvador) e Madalena (Sta. 
Maria Madalena) teve “Entrada 
Solene", no dia 6 de outubro, na 
Igreja Matriz de Paredes.

A cerimónia de boas-vindas 
contou com a presença de altas 
individualidades da vida políti-
ca, social, religiosa e de cente-
nas de paredenses que acolhe-
ram com alegria o seu novo 
Pároco.

Dirigindo-se à comunidade 
Arlindo Rafael pediu ajuda para 
que possa desempenhar bem a 
missão que lhe foi confiada pelo 
Bispo do Porto que o designou 
sucessor de Vitorino Soares. 

“Obedeço e aceito com a 
mesma alegria o mandato pas-
toral que já tinha desempenha-
do” em Castelo de Paiva e Gon-
domar. Se o vai desempenhar 
bem ou mal, “só Deus saberá” 
ressalvou. 

Sob o seu lema sacerdotal “A 
paz esteja convosco”, retirado 

do Evangelho de S. João, Capí-
tulo 20, Versículo 19, Arlindo 
Rafael apelou que o espírito de 
justiça e paz congregue e pacifi-
que todas as ovelhas do reba-
nho, “sem exceção”, admitindo, 

no entanto que “a missão é mui-
to grande e que “sozinho” não 
será capaz. Por isso conta “com 
ajuda de todos”, até porque, su-
blinhou, quer a Paróquia a falar 
na primeira pessoa do plural: 

“ninguém se atreva a individua-
lizar os louros. Fomos nós, foi a 
comunidade, o que é mais cris-
tão” avivou. 

Natural do Marco de Cana-
veses, o Padre Arlindo Rafael 

estava responsável pelas paró-
quias de Raiva, Pedorido (Cas-
telo de Paiva) e Lomba (Gondo-
mar). O Presidente da Câmara 
de Castelo de Paiva, Gonçalo 
Rocha, foi uma das presenças 

notadas na cerimónia, sentan-
do-se ao lado dos autarcas de 
Paredes, Alexandre Almeida 
(Edil), Beatriz Meireles (verea-
dora da Cultura) e Artur Silva 
(Junta de Freguesia).

“Ninguém se atreva a individualizar  
os louros”, avisa o novo Padre de Paredes 
IGREJA. “Entrada Solene” do novo Pároco de Castelões de Cepeda (S. Salvador) e Madalena (Sta. Maria Madalena). Autarca de 
Castelo de Paiva marcou presença ao lado do seu homólogo de Paredes.

António Orlando  | texto

D. Vitorino Ordenado Bispo Auxiliar
O novo bispo auxiliar do 

Porto, D. Vitorino José Pe-
reira Soares, recebeu a orde-
nação episcopal no passado 
dia 29 de setembro, na Sé do 
Porto, em cerimónia presidi-
da pelo Bispo, D. Manuel 
Linda.

Natural da Diocese do 
Porto, D. Vitorino Soares 
nasceu em Penafiel, a 19 de 
outubro de 1960, foi ordena-
do sacerdote a 14 de julho de 
1985 e era até à data o páro-
co de Castelões de Cepeda e 
da Madalena. 

Dirigindo-se ao bispo-au-
xiliar, D. Manuel Linda disse 
que “só o anúncio da verdade 
do outro” faz crescer como 
pessoas, alertando para a im-

portância da liberdade e da 
justiça. “Prega sempre a li-
berdade que nos vem da es-
piritualidade. Nunca te es-
queças da justiça”, indicou D. 
Manuel Linda ao novo bispo 
auxiliar do Porto, D. Vitorino 

Soares. Na cerimónia de or-
denação episcopal o bispo do 
Porto, denunciou os muros 
dos países ricos, afirmou a 
urgência de pregar “a liber-
dade” e “a justiça” e pediu à 
diocese para falar “a uma só 

voz”. A D. Vitorino foi-lhe pe-
dida “prioridade à formação 
dos alunos que se preparam 
para ser padres e que se en-
contram no Seminário Maior 
do Porto. Faço parte de uma 
equipa de cinco padres da 

qual eu serei o Reitor. Por is-
so ficarei a viver no Seminá-
rio para mais de perto e de 
forma mais pessoal acompa-
nhar os nossos futuros páro-
cos”, disse o Bispo Auxiliar a 
O Progresso de Paredes.

D. Vitorino Soares foi 
nomeado bispo auxiliar do 
Porto no dia 17 de julho pe-
lo Papa Francisco; como sa-
cerdote da diocese, Vitori-
no Soares trabalhou no Se-
minário do Bom Pastor, 
entre 1984 e 1987, e no Se-
minário 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, em Paredes, e em 1999 a 
de Madalena.
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JORNADA 6ªJOR. 
  05/10

Gondomar SC 0-2 L. Lourosa

AD C. Daire 2-0 SC Coimbrões

L. Vildemoinhos 1-2 SC Espinho

G. F. (C.Rodrigo) 2-1 Trofense

USC Paredes 1-2 FC Felgueiras 1932

Vila Real 1-2 Valadares Gaia

Leça FC 1-1 Canelas 2010

FC P. Rubras 2-2 Arouca

AD Sanjoanense 1-0 Amarante FC

JORNADA 6ªJOR. 
  15/09

Rebordosa AC 3-0 FC Vilarinho

Alpendorada 1-2 Vila Caiz

Lixa 1-1 S. Pedro da Cova

Sousense 1-1 Aliados Lordelo

Freamunde 1-1 Lousada

Tirsense 0-0 Vila Meã

Barrosas 1-1 CD Sobrado

AD Marco 09 2-2 A. Gandra

JORNADA 4ªJOR. 
  05/10

S. Hora 0-1 UD Valonguense

FC Parada 2-1 GD Á. Santas

ISC Sobreirense 1-7 Crestuma

SC Campo 1-2 GD A. Nova

Leverense 3-1 Ramaldense

Ataense 1-1 S. F. Marinha

Perafita	 0-4 CD Torrão

Vandoma 2-0 Os Lusitanos

JORNADA 4ªJOR. 
  05/10

ARD Macieira 1-3	 C.	Sanfins

Penamaior 1-0 ADR Aveleda

Raimonda 2-3 GDC Ferreira

UD Torrados 0-6 UDS Roriz

AJM Lamoso 3-1 AD Várzea FC

CRCD Varziela 4-1 CCD Sobrosa

FC V. B. Bispo 1-0 AD Lustosa

Livração 0-1 Lixa B

JORNADA 5 ªJOR.

  05/10

Melres DC 2-4 Tirsense B

AC Gervide 3-0 Gatões

M. Córdova 0-0 M. Sangemil

Codessos 1-4 FC P. Rubras B

Sp. Cruz 1-2 Leões Seroa

USC Baltar 2-2 M. G. Costa

C. Lírio 0-3 1º M. Figueiró

E. Futebol 115 1-0 ADC Frazão

Ventura SC 4-2 ADR S. P. Fins

JORNADA 5 ªJOR.

  05/10

Gens SC 2-3 Alfenense

Folgosa da Maia 2-0 Est. Fânzeres

S. L. Douro 3-1 Águias de Eiriz

CA Rio Tinto 1-2 FC Fel. 1932 B

SC Nun´Álvares 4-4 SC Salvadorense

Lousada B 0-0 Aparecida

Bougadense 2-2 SC R. Moinhos

Caíde Rei 0-4 FC Lagares

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

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

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Leça FC 16 6

2 Lusitânia de Lourosa 14 6

3 AD Sanjoanense 13 6

4 Arouca 13 6

5 SC Espinho 11 6

6 Valadares Gaia 10 6

7 SC Coimbrões 10 6

8 Lusitano Vildemoinhos 9 6

9 Canelas 2010 9 6

10 USC Paredes 8 6

11 FC Felgueiras 1932 7 6

12 G. F. (C.Rodrigo) 7 6

13 FC Pedras Rubras 5 6

14 Gondomar SC 5 6

15 Trofense 4 6

16 Vila Real 4 6

17 AD Castro Daire 3 6

18 Amarante FC 1 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliança de Gandra 14 6

2 Sousense 12 6

3 Rebordosa AC 12 6

4 AD Marco 09 12 6

5 Tirsense 10 6

6 Aliados Lordelo 10 6

7 CD Sobrado 10 6

8 Freamunde 9 6

9 Alpendorada 7 6

10 Vila Meã 6 6

11 Vila Caiz 6 6

12 Barrosas 5 6

13 Lixa 4 6

14 FC Vilarinho 4 6

15 Lousada 3 6

16 S. Pedro da Cova 2 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 12 4

2 GD Aldeia Nova 10 4

3 S. Félix Marinha 10 4

4 Vandoma 9 4

5 Crestuma 7 4

6 FC Parada 7 4

7 Leverense 7 4

8 Senhora da Hora 6 4

9 Ataense 5 4

10 Ramaldense 4 4

11 SC Campo 4 4

12 Os Lusitanos 3 4

13 CD Torrão 3 4

14 ISC Sobreirense 3 4

15 GD Águas Santas 1 4

16	 Perafita	 0 4

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UDS Roriz 12 4

2	 Citânia	de	Sanfins	 12 4

3 GDC Ferreira 12 4

4 CRCD Varziela 7 4

5 Livração 7 4

6 Penamaior 7 4

7 Raimonda 6 4

8 AJM Lamoso 6 4

9 AD Várzea FC 5 4

10 Lixa B 4 4

11 AD Lustosa 3 4

12 UD Torrados 3 4 

13 FC Vila Boa do Bispo 3 4

14 ADR Aveleda 3 4

15 CCD Sobrosa 3 4

16 ARD Macieira 0 4

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 FC Pedras Rubras B 12 4

2 Leões Seroa 12 4

3 Tirsense B 12 4

4 Mocidade Sangemil 10 4

5 Monte Córdova 10 4

6 1º Maio Figueiró 10 4

7 ADR S. Pedro de Fins 9 4

8 Ventura SC 6 4

9 USC Baltar 5 4

10 AC Gervide 4 4

11 Gatões 4 4

12 Escola Futebol 115 3 4

13 ADC Frazão 3 4

14 M. Gomes da Costa 2 4

15 Melres DC 1 4

16 Codessos 0 4

17 Sp. Cruz 0 4

18 Campo do Lírio 0 4

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 S. Lourenço Douro 15 5

2 Folgosa da Maia 15 5

3 SC Salvadorense 10 5

4 SC Nun´Álvares 10 5

5 Bougadense 9 5

6 Alfenense 9 5

7 SC Rio de Moinhos 8 5

8 FC Lagares 6 5

9 FC Felgueiras 1932 B 6 5

10 Lousada B 5 5

11 CA Rio Tinto 4 5

12 Aparecida 4 5

13 Gens SC 4 5

14 Estrelas de Fânzeres 3 5

15 Águias de Eiriz 3 5

16 Caíde Rei 1 5

JORNADA 7ªJOR. 
  12/10

L. Lourosa vs Leça FC
  13/10

V. Gaia vs SC Coimbrões

Canelas 2010 vs Vila Real

 USC Paredes vs FC P. Rubras

Amarante FC vs G. F. (C.Rodrigo)

FC Felgueiras 1932 vs AD Sanjoanense

Trofense vs L. Vildemoinhos

SC Espinho vs AD Castro Daire

Arouca vs Gondomar SC

JORNADA 7ªJOR. 
  12/10

Aliados Lordelo vs Rebordosa AC

  13/10

Vila Caiz vs Lixa

 Vila Meã vs S. Pedro da Cova

FC Vilarinho vs Alpendorada

Lousada vs Sousense

CD Sobrado vs AD Marco 09

Aliança de Gandra vs Freamunde

Tirsense vs Barrosas

JORNADA 7ªJOR. 
  13/10

UD Valonguense vs FC Parada

GD Águas Santas vs ISC Sobreirense

Os Lusitanos vs Crestuma

GD Aldeia Nova vs S. Hora

Ramaldense vs SC Campo

S. Félix Marinha vs	 Perafita

CD Torrão vs Leverense

Vandoma vs Ataense

JORNADA 5ªJOR. 
  13/10

UDS Roriz vs ARD Macieira

Citânia	de	Sanfins	 vs Penamaior

Lixa B vs GDC Ferreira

AD Várzea FC vs UD Torrados

AD Lustosa vs AJM Lamoso

Livração vs CRCD Varziela

CCD Sobrosa vs FC V. B. Bispo

ADR Aveleda vs Raimonda

JORNADA 5ªJOR. 
  12/10

M. G. Costa vs M. Sangemil
  13/10

ADR S. P. Fins vs AC Gervide

Gatões vs M. Córdova

Tirsense B vs Ventura SC

FC P. Rubras B vs Melres DC

1º Maio Figueiró vs E. Futebol 115

ADC Frazão vs Sp. Cruz

Leões Seroa vs Codessos

USC Baltar vs Campo do Lírio

JORNADA 6ªJOR. 
  12/10

FC Fel. 1932 B vs SC N. Álvares

E. Fânzeres vs Gens SC
  13/10

Águias de Eiriz vs F. Maia

Alfenense vs CA Rio Tinto

SC Salvadorense vs Bougadense

Aparecida vs Caíde Rei

SC Rio de Moinhos vs Lousada B

FC Lagares vs S. L. DouroUSC 

Baltar vs Campo do Lírio

Ano após ano Portugal anda à volta com está-
dios vazios. Portugal anda à volta a tentar perceber 
o motivo. Ano após ano Portugal também piora no 
ranking da UEFA, perde lugares nas competições 
europeias e tem resultados menos positivos. Ano 
após ano se falam destes assuntos e não se chega a 
conclusões nenhuma. Provavelmente nas reu-
niões da Liga e da federação os clubes têm bons 
grupos de trabalho, mas não se vê nada. Ano após 
ano esboçam-se ligeiras mudanças, mas ano após 
ano, fica tudo na mesma. Ou pior, talvez.

A calendarização é um assunto urgente a rever. 
Pausas de 4 semanas no campeonato como aquela 
que estamos a ter agora. Paragens no Natal e Ano 

Novo, por um lado. Por outro, jogos a meio de se-
mana, períodos de 5 jogos em 15 dias e palermices 
do género.

Jogos à sexta-feira e à segunda-feira, são temas 
de conversa e de análise. Os horários também. Esta 
época, até à 8ª jornada (que ainda não se realizou, 
mas já tem horários definidos), tivemos os jogos da 
1ª Liga nos seguintes dias e horas:

Sextas-feiras às 19:00 (2), 20:30 (6) e 21:15 (2)
Sábados às 15:30 (3), 16:30 (5), 18:00 (2), 19:00 

(6), 20:30 (2) e 21:30 (6)
Domingos às 15:00 (5), 15:30 (1), 16:00 (8), 

17:30 (1), 18:00 (4), 18:30 (4), 20:00 (3), 20:30 (2) e 
21:00 (4)

Segundas-feiras às 19:00 (1), 20:15 (4) e 21:00 
(1)

Será que jogos da 1ª Liga noutros horários não 
ajudam?

Um jogo sexta às 20:00;
Outro sábado às 20:00;

Mais um domingo às 15:00;
E os restantes 6 às 18:00 de domingo?
Continuava a haver espaço para as transmis-

sões de todos os jogos;
Podiam continuar em sinal fechado (Sport TV) 

sendo transmitidos todos em directo porque há 5 
canais;

Poderíamos ter um jogo em sinal aberto;
Voltava o frenesim de muitos jogos no mesmo 

horário (os adeptos gostam disso);
Voltava a alegria dos jogos ao domingo;
Além disso, libertavam-se outros horários para 

outras competições, como a 2ª Liga ter, por exem-
plo, o domingo às 15:00 como horário principal.

E ainda ficavam o domingo às 15:00 para o 
Campeonato de Portugal e Distritais. Há muito por 
onde melhorar.

Já aqui disse anteriormente: é preciso é que 
quem decida esteja no terreno. Jogadores e treina-
dores têm sido ouvidos?

Horários dos jogos de futebol

OPINIÃO

Sobre Futebol
Juvenal Brandão

Treinador de Futebol  
UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  
Gestão de Desporto
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O 
Basquetebol 
e m  C a d e i ra s 
d e  R o d a s  d a 

Associação Portuguesa 
de Deficientes (APD) de 
Paredes corre o risco de 
a c a b a r  p o r  f a l t a  d e 
patrocínios.

Adão Barbosa, presi-
dente da associação pede 
um maior envolvimento da 
comunidade no apoio a 
uma equipa que represen-
ta Paredes ao mais alto ní-
vel. "Já há vários anos que 
esta estrutura está em 
construção, e possibilitou a 
vinda para Paredes de atle-
tas e técnicos que deram o 
seu contributo para colo-
car o concelho de Paredes 
no mapa do desporto adap-
tado nacional.  Tivemos 
desde sempre empresas e 
beneméritos que, graças ao 
seu carinho pela equipa e 
vontade de ajudar, foram 
fundamentais na manuten-
ção deste projeto desporti-
vo. Mas a verdade é que 
não está a ser fácil para a 
APD dar seguimento a este 
esforço financeiro, com os 

parcos recursos de que dis-
põe", admite.

Entre despesas federa-
tivas e internas, inerentes 
sobretudo à manutenção 
de equipamentos e mate-
riais de treino, os compro-
missos são muitos, e Adão 
Barbosa pede o apoio de 
empresas e  da sociedade 
civil, para manter o projeto 
de desporto adaptado que 
é referência na região: 
"Compreendemos que a 
conjuntura financeira pos-
sa não ser sempre favorá-

vel a grandes apoios, e co-
nhecemos os constrangi-
mentos financeiros que o 
Estado e as entidades lo-
cais sentem na atribuição 
de apoios ao desporto, mas 
Paredes vai ter que dar o 
seu sinal, de que quer ter 
desporto adaptado de elite 
n a c i o n a l  n o  c o n c e l h o . 
Acreditamos que, mesmo 
com apoios singelos e nada 
exorbitantes, conseguire-
mos perfeitamente levar 
este barco a bom porto e 
manter a APD Paredes en-

tre os melhores do país", 
refere.

Com início de campeo-
nato marcado para 19 de 
outubro, o campeonato na-
cional de basquetebol em 
cadeira de rodas reserva ao 
APD Paredes uma desloca-
ção, na primeira jornada, a 
casa do APD Braga. Uma 
semana depois, a 26 de ou-
tubro, estreia-se perante 
os seus adeptos no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, onde 
vai medir forças com o APD 
Leiria.

APD Paredes pede apoio 
para manter  
desporto adaptado 
INCLUSÃO. Apelo lançado a empresas e sociedade civil. Presidente da associação 
assume dificuldades. APD começa o campeonato em Braga.

António Orlando  | texto

João Barros “em ritmo 
suave” foi sexto  
no Rali do Vidreiro

José Pedro Fontes e Inês 
Ponte, em Citroën C3 R5, ven-
ceram o Rali Vidreiro/Centro 
de Portugal, a penúltima eta-
pa do Campeonato de Portu-
gal de Ralis (CPR) de 2019 que 
nos dias 4 e 5 de outubro se 
disputou na zona da Marinha 
Grande.   

João Barros e António 
Costa em Skoda Fabia R5 ter-
minaram o rali na sexta posi-
ção. O Vidreiro decidiu-se nos 
12,66 km da especial final (São 
Pedro de Moel 3), ao sprint. A 
dupla vencedora da Citroën 
terminou os 382,66 km de ex-
tensão da prova do Clube Au-
tomóvel da Marinha Grande, 
com os 119,90 km ao cronó-
metro arrumados em duas 
etapas e oito especiais, com 
0,6 segundos de vantagem (!) 
sobre Ricardo Teodósio e José 
Teixeira, em Skoda Fabia R5… 
Na 3.ª posição, a 8,20 segun-
dos, terminaram Bruno Maga-
lhães e Hugo Magalhães, em 
Hyundai i20 R5.

Ao volante de um Skoda 
Fabia R5, João Barros e Antó-
nio Costa tentaram regressar 
aos lugares do pódio, mas des-
ta vez a tarefa não foi fácil, ter-

minando o rali na sexta posi-
ção a 2:03.2s de José Pedro 
Fontes que venceu o rali.

“Fugiu o pódio, num rali 
muito disputado. Quero dar 
os parabéns ao trio da frente, 
que fizeram uma excelente 
prova. Não consegui o ritmo 
que queria e optei por um rit-
mo mais suave, já a pensar no 
rali do Algarve”, afirmou João 
Barros.

Com os 13 primeiros luga-
res ocupados por viaturas R5, 
o destaque seguinte acabou 
por ir para Gil Antunes, que foi 
o primeiro duas rodas motri-
zes, tendo já alcançando o tí-
tulo de Campeonato de Por-
tugal de Ralis na categoria, 
num rali onde não teve quase 
nenhuma concorrência.

Ainda assim “num rali mui-
to intenso”, João Barros con-
seguiu vencer a Super Espe-
cial. “Obrigado a todas as pes-
soas que se deslocaram para 
ver e apreciar esta magnífica 
prova”, disse Barros que antes 
do Algarve deverá participar 
no rali Paredes que se disputa 
neste fim de semana. Há um 
ano Barros venceu a prova 
paredense.
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O Diretório de Market 
Access, foi promovido para a 
AEPF – Associação Empre-
sarial de Paços de Ferreira, 
no âmbito do projeto Capital 
do Móvel – Feeling the Es-
sence, cofinanciado pelo Sis-
tema de Apoio a Ações Cole-
tivas – Internacionalização 
do Programa Operacional 
Regional do Norte – Norte 

2020, e tem em vista os se-
guintes objetivos fundamen-
tais: Informar o tecido em-
presarial sobre regras do co-
mércio externo essenciais 
para promover a internacio-
nalização das empresas, so-
bretudo das PME; Capacitar 
as empresas para definir es-
tratégias de crescimento su-
portadas pelo conhecimento 

das condições de acesso aos 
m e r c a d o s  e x t e r n o s  – 
Market Access; Estimular 
processos de autoavaliação 
das condições das empresas 
para exportar.

O Diretório Market Ac-
cess pretende ser, essencial-
mente, uma ferramenta prá-
tica que visa melhorar o co-
n h e c i m e n t o  s o b r e 

requisitos, regras e direitos 
pautais para o acesso aos 
mercados externos que se 
aplicam às empresas inde-
pendentemente da dimen-
são, setor ou subsetor onde 
se integram. Porém, tendo 
em conta o universo das em-
presas onde se move a AEPF, 
os conteúdos do diretório 
foram concebidos em função 

das especificidades e neces-
sidades do setor do mobiliá-
rio.  Os temas selecionados 
resultam da auscultação e 
recolha de informação junto 
das empresas e de entidades 
ligadas ao comércio externo 
(AICEP, câmaras de comér-
cio, agentes e transportado-
res, entidades financeiras, 
etc.) que se disponibilizaram 

para partilhar conhecimen-
tos, identificar carências de 
informação às empresas e 
sobre o que fazer para me-
lhorar condições para expor-
tar. O Diretório de Market 
Access encontra-se disponí-
vel para consulta e download 
no site da Associação Em-
presarial de Paços de Ferrei-
ra (www.aepf.pt).

AEPF promove Diretório de Market Access
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Gasóleo Aquecimento

F
oi aprovada, na últi-
ma Assembleia Mu-
nicipal, a expropria-

ção urgente das instalações da 
Adega Cooperativa de Paredes. 
Apesar de algumas críticas 
quanto à necessidade de um 
processo expropriativo urgen-
te, sobre se estariam acautela-
dos os interesses dos associa-
dos e à futura rentabilidade do 
equipamento. PSD, PS e CDU 
votaram a favor. CDS votou 
contra. 

O presidente da Câmara 
voltou a justificar a urgência do 
processo com a falta de segu-
rança existente no local e neces-
sidade de aproveitar fundos 
comunitários.

O espaço vai ser adquirido 
para ser adaptado a um Centro 
de Congressos com um auditó-
rio com capacidade para 600 
lugares sentados. 

Segundo Alexandre Almei-

da, o município vai discutir com 
os conservatórios de música e 
dança e grupos de teatro qual a 
melhor configuração do espaço, 
antes de fazerem o projeto. Re-
fira-se que é muito comum fa-
zer-se auditórios sem que este-
ja acautelado um palco com di-
mensões, com profundidade, 
que possibilite a realização de 
espetáculos (peças de teatro, 
concertos). 

Recorde-se que o autarca 
tinha adiantado que este será 
um processo amigável. A expro-
priação deverá custar ao muni-
cípio 779 mil euros.

Derrama aprovada 
com votos contra 
da direita
A taxa de derrama em 2019 

vai manter-se nos 1,5% (taxa 
máxima). Haverá isenção para 
empresas com faturação até 
150 mil euros. A proposta da 
Câmara que tributa o lucro das 
empresas foi aprovada com os 
votos contra do PSD e o CDS.

No debate, o presidente de 
Câmara aproveitou a ocasião 
para reafirmar o que já tinha di-
to em matéria fiscal, nomeada-
mente, em relação ao Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI). 
Isto é, em 2020 a taxa de IMI vai 
baixar para os 0,33% e em 2021 
será aplicada a taxa mínima de 
0,3%. 

Apesar do alívio fiscal para 
o bolso dos munícipes o autar-
ca acredita que a receita da 
Câmara não se vai reduzir de 
forma significativa. “Feliz-
mente temos tido mais cons-
trução em Paredes. No ano 
passado, com a descida de 
0,4% para 0,375% mantive-
mos a receita porque houve 
mais equipamentos construí-
dos. Este ano estamos com a 
mesma expectativa, se houver 
redução será residual”, afir-
mou aos jornalistas.

A taxa de IMI ainda terá que 
passar pela reunião de executi-
vo e pela Assembleia Municipal 
de Dezembro.

Parquímetros 
de Paredes com 
multas mais baixas 
A partir de janeiro quem se 

“esquecer” de pagar o estacio-
namento automóvel em zonas 
de aparcamento pago da cidade 
de Paredes será penalizado 
com uma coima “mais amiga” do 
infrator. Até agora quem preva-
ricava sujeitava-se ao paga-
mento de uma multa de 30 eu-
ros. A autarquia considera que o 
valor é manifestamente exage-
rado e, através do Presidente, 
anunciou em Assembleia Muni-
cipal que o valor vai baixar para 
sete euros.” Vamos alterar o re-
gulamento do estacionamento 
porque entendemos que é mui-
to penalizador para quem não 
coloca moeda pagar logo 30 
euros. Vamos reduzir isso para 
sete a oito euros, o equivalente 
à taxa diária, como já acontece 
noutros municípios”, afirmou 
Alexandre Almeida.

Além das mudanças no re-
gulamento, que serão debati-

das e aprovadas ainda em reu-
nião de executivo, o autarca 
avançou que vai haver mais fis-
calização nos parquímetros que 
vão ser modernizados. “A ideia é 
substituir os parquímetros por 
equipamentos mais modernos 
que permitam o pagamento 
através da via verde”, explicou.

O autarca garante que não 

vai privatizar o aparcamento 
automóvel. A receita do esta-
cionamento pago à superfície 
em Paredes, é recolhida por 
uma empresa contratada pela 
autarquia, mas o valor do esta-
cionamento reverte para a Câ-
mara Municipal. A fiscalização 
e s t á  a  c a r g o  d a  P o l í c i a 
Municipal. 

Assembleia Municipal aprova expropriação 
da Adega Cooperativa
AUTARQUIA. Município vai discutir com os conservatórios e grupos de teatro qual a 
melhor configuração do espaço. Expropriação tem carácter urgente.

António Orlando  | texto

O Município de Paredes 
aprovou em reunião cama-

rária a atribuição de duas 
viaturas à Guarda Nacional 

Republicana (GNR) de Pa-
redes e de Lordelo. As viatu-

ras destinam-se ao serviço 
de manutenção da seguran-

ça de pessoas e bens nas es-
colas, no âmbito do progra-

ma “Escola Segura”, e nou-
tros locais do concelho.

O Município de Paredes 
aprovou em reunião cama-

rária a atribuição de duas 
viaturas à Guarda Nacional 

Republicana (GNR) de Pa-
redes e de Lordelo. As viatu-

ras destinam-se ao serviço 
de manutenção da seguran-

ça de pessoas e bens nas es-
colas, no âmbito do progra-

ma “Escola Segura”, e nou-
tros locais do concelho.

Câmara dá carros à GNR 
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O Executivo Municipal de 
Paredes liderado pelo socia-
l i s t a  A l ex a n d r e  A l m e i d a 
cumpre no próximo dia 21 de 

outubro, dois anos de gover-
no na Câmara Municipal de 
Paredes. No passado dia 1 de 
outubro passaram dois anos 

sobre as eleições autárqui-
cas que deram pela primeira 
vez ao PS a presidência da 
Câmara de Paredes. 

Depois de 739 dias na ca-
deira mais ambicionada do 
concelho, o Progresso de Pa-
redes pediu aos líderes dos 

partidos com assento nos 
órgãos municipais uma ava-
l i a ç ã o  a o  m a n d a t o 
autárquico. 

E porque a política é o te-
ma, olhamos com pormenor 
os resultados das legislativas 
no concelho de Paredes. 

PS faz dois anos de presidência na Câmara  
e festejam com vitória nas legislativas

Cristiano Ribeiro - CDU

Progresso de Paredes (PP)- Como avalia estes dois anos 
de mandato de Alexandre Almeida?

Cristiano Ribeiro (CR) - Mudou o estilo, mas não mudou a 
capacidade de realização de obra. Há muita promessa efetua-

da e há muito menos concretização das promessas. É um ciclo diferente, mas um 
ciclo que se basta a si próprio, como se estivéssemos no dia seguinte às eleições 
autárquicas.  Não é o tempo de fazermos balanços definitivos, mas seria o tem-
po de corrigir e imprimir à governação ritmos diferenciados que não fossem 
somente o show-off porque nesse aspeto a atual Câmara tem muito de realiza-
ção. Realiza muito, mas não realiza o essencial. Há muitas questões em stand-by 
e o tempo vai passando e continua-se a prometer muito mais do que aquilo que 
se realiza. 

PP- Destaque um aspeto positivo da governação municipal…
CR  - A renegociação com a BE Water da concessão do abastecimento de 

água e das implicações no saneamento no sul do concelho. Embora, lá está, ain-
da a realizar.

PP - …e um aspeto negativo da governação municipal?
CR  - É a quantidade de obras prometidas que não se efetuaram e nomeada-

mente na cidade de Paredes. Falo da reabilitação do complexo das Laranjeiras, 
do famoso parque de estacionamento junto à estação, do realojamento da co-
munidade cigana e dos terrenos adjacentes que dão uma imagem degradante 
da cidade. Depois aprovou-se à pressa a compra da Adega Cooperativa noutra 
zona da cidade sem que as outras obras que enunciei estejam sequer lançadas. 

PP- O que é preciso fazer com urgência daquilo que não foi feito?
CR  - A urgência é aquilo que está prometido e que urge cumprir essas pro-

messas. As pessoas não querem eventos, querem concretizações objetivas que 
deem à cidade e ao concelho uma outra visibilidade. Não temos o problema so-
cial de desemprego ou questões sociais de outra índole, mas há necessidade de 
tornar o concelho mais apetecível e isso não está feito.  

PP- Que leitura faz dos resultados das eleições legislativas? 
CR  - Remeto essa questão para a posição oficial do partido. [E qual é essa 

posição? Jerónimo de Sousa admitiu, em declarações aos jornalistas, em Lisboa, 
que os resultados das eleições legislativas "traduzem um quadro parlamentar 
com uma relação de forças semelhante à de 2015". No entanto, o secretário-
geral comunista afirmou que a "geringonça" chegou ao fim e que o PCP e "Ver-
des" votarão caso a caso, no parlamento. Segundo Jerónimo, o resultado obtido 
pela CDU constitui um fator negativo para o futuro próximo do país. Com este 
resultado, os interesses dos trabalhadores e do povo saem enfraquecidos, 
reforça.]

PP- Agora que o mandato autárquico está a meio e que conhecemos os 
resultados das legislativas, tira alguma conclusão?

CR  - Não se pode tirar nenhuma conclusão. Certamente o poder autárquico 
socialista beneficia de um ciclo que é favorável e quem se assume como oposi-
ção deve ser exigente. Não estou preocupado com perspetivas daqui a dois 
anos. Preocupa-me é que o presente, em parte, esteja adiado.

Ricardo Sousa – PSD

Progresso de Paredes PP- Como avalia estes dois anos 

de mandato de Alexandre Almeida?

Ricardo Sousa (RS) - Para a população em geral, julgo que 

estará muito aquém das expetativas, mas para o PSD não. Isto reflete o que é a 

governação do Partido Socialista. Implementou-se a subsidiodependência e a 

esmola e que tem a ver a descriminação do cartão partidário e isso, a médio e 

longo prazo, vai-se pagar muito caro no concelho. Não há investimento estrutu-

rante, mas a tradição socialista das festas e da fotografia.  

PP- Destaque um aspeto positivo da governação municipal…

RS - Positivo não vejo nenhum aspeto que mereça realce. 

PP - …e um aspeto negativo da governação municipal?

RS - Apesar do discurso oficial de “não há dinheiro” já foram atribuídos al-

guns milhões para festas e iniciativas e não há dinheiro para subsidiar obras de 

mil e poucos euros em algumas juntas. É estranho. 

PP- O que é preciso fazer com urgência daquilo que não foi feito?

RS - O que é preciso é o PSD voltar ao poder. Está claro que o PS não tinha 

nenhum projeto para o concelho. Todos os projetos que lhes aparecem são 

agarrados. 

PP- Que leitura faz dos resultados das eleições legislativas? 

RS - Reconhecemos que a votação do PSD não foi boa a nível nacional e, co-

mo acontece normalmente, tal influenciou os resultados em todos os concelhos 

do país. Mesmo assim, Paredes destaca-se pela positiva, sendo o quarto conce-

lho no distrito do Porto onde o PSD obteve melhores resultados. Estamos a su-

bir e é possível em 2021 voltar a colocar o concelho de Paredes no caminho 

certo. O concelho de Paredes é PSD.

PP- Agora que o mandato autárquico está a meio e que conhecemos os 

resultados das legislativas, tira alguma conclusão?

RS - As eleições em Paredes foram muito personificadas, nas figuras de Ale-

xandre Almeida e do Ricardo Sousa, o que dá para tirar algumas ilações 

interessantes. 

PP- Ficou a quatro lugares de entrada do Parlamento, ainda acalenta es-

peranças de vir a ser deputado nesta legislativa?

RS - Essa questão não se põe. Quando fazemos parte de um projeto acima de 

tudo o importante é esse projeto. Quer seja eu, ou outro a defende-lo, o impor-

tante é que o faça bem. Temos de assumir as nossas obrigações.
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José Carlos Barbosa - PS

PP- Como avalia estes dois anos de mandato de Alexandre 

Almeida?

José Carlos Barbosa (JCB) - Acho que neste momento o impor-

tante é realçar a vitória do Partido Socialista nas eleições legislati-

vas. Avaliar os dois anos do mandato será mais para a frente. 

PP- Destaque um aspeto positivo da governação municipal…

JCB- A renegociação do contrato de concessão com a empresa Be Water. Uma vez 

concluída vai ser uma mais valia para o todo o concelho, em particular, para a qualidade 

de vida dos paredenses. 

PP- …e um aspeto negativo da governação municipal?

JCB- Não tenho aspetos nenhuns a apontar

PP- O que é preciso fazer com urgência daquilo que não foi feito?

JCB- É urgente fechar a negociação com a BE Water, mas percebo que é uma nego-

ciação difícil. 

PP- Que leitura faz dos resultados das eleições legislativas? 

JCB- Congratulo-me pela vitória alcançada. Em comparação com os números das 

últimas eleições legislativas em 2015, o PS e o PAN foram os únicos partidos que tive-

ram aumento de votos de 2015 para 2019. O PS aumentou o número de votos em 4441 

e o PAN aumentou em 696 votos. Todos os outros principais partidos perderam votos 

de 2015 para 2019. O PSD e CDS que em 2015 tinham concorrido coligados perderam 

5341 votos, a CDU perdeu 914 votos e o Bloco de Esquerda perdeu 794 votos.

Em todas as freguesias, das legislativas de 2015 para as de 2019, o PS aumentou o 

número de votos com destaque para Paredes onde cresceu 904 votos. Em contrapar-

tida PSD e CDS perderam votos em todas as freguesias, sendo que em Paredes perde-

ram 992 votos. 

PP- Agora que o mandato autárquico está a meio e que conhecemos os resulta-

dos das legislativas, tira alguma conclusão?

JCB - A ilação é muito positiva. Desde logo é um reconhecimento dos paredenses ao 

trabalho do Dr. António Costa. Nos últimos tivemos a reposição de salários e o aumento 

do salário mínimo que como se sabe em Paredes é o ordenado de milhares de pareden-

ses. Depois a criação do passe social que representou uma grande poupança para os 

milhares de paredenses que diariamente usam os transportes públicos, designada-

mente o comboio. A isto junta-se a participação ativa do nosso presidente de Câmara 

no apoio incansável.

José Miguel Garcez – CDS 

Progresso de Paredes (PP) - Como avalia estes dois anos 

de mandato de Alexandre Almeida?

José Miguel Garcez (JMG) - Pior era impossível. Aqueles 

que acreditaram num projeto de mudança já viram que pouco 

mudou. O que mudou foi para pior. 

PP- Destaque um aspeto positivo da governação municipal…

JMG – Ressalvo a abertura para escutar os partidos da Oposição, como foi no 

caso da elaboração do orçamento e a adoção de algumas propostas do CDS, 

designadamente, o tarifário social da água. 

PP- …e um aspeto negativo da governação municipal?

JMG – As promessas eleitorais. Cada promessa, cada mentira. Prometeu 

baixar o preço da água e mentiu. Prometeu alargar o saneamento básico e pas-

sados dois anos nem um metro construiu. Prometeu baixar o IMI para a taxa 

mínima para 2018 e em 2019 ainda está longe de cumprir a promessa, etc.

PP- O que é preciso fazer com urgência daquilo que não foi feito?

JMG – Os melhoramentos da qualidade de vida dos paredenses, cujas medi-

das estão vertidas no programa do CDS e que foram apadrinhadas pelo PS mas 

não concretizadas. É o caso da problemática ambiental, com o saneamento à 

cabeça, a recolha de lixo que tem vindo a agravar-se, a despoluição das bacias 

hidrográficas dos rios Sousa e Ferreira e a descriminação no apoio às freguesias 

em função do cartão partidário. 

PP- Que leitura faz dos resultados das eleições legislativas? 

JMG – Os resultados não são bons para o CDS, aceito uma perda de eleitora-

do no todo nacional, mas considero que é conjuntural e recuperável em próxi-

mas eleições. Em Paredes, se somássemos os votos do CDS com os do PSD ven-

ceríamos novamente as eleições como em 2015. Isto prova que a maioria que 

conquistou a câmara de Paredes não está a convencer os paredenses. O CDS 

tem vindo a aumentar o número de votos.

PP- Agora que o mandato autárquico está a meio e que conhecemos os 

resultados das legislativas, tira alguma conclusão?

JMG - A ilação é que o CDS está no bom caminho e não vamos parar. Num 

período muito difícil para a direita, o CDS/Paredes está acima da média nacional 

do partido. 
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O 
Partido Socialista 

obteve no conce-

lho de Paredes a 

vitória mais esmagada de todo 

o distrito nas eleições legislati-

vas realizadas no passado dia 

6 de outubro. Setecentos e 

seis votos (706), foi a diferença 

entre socialistas e PSD, com 

vantagem para o partido de 

António Costa. O resultado é 

tanto mais curioso por se tra-

tar de um concelho tido como 

“um município social-demo-

crata”.  O PSD de Rui Rio ven-

ceu nos principais núcleos ur-

banos de Paredes, mas quem 

somou mais votos no concelho 

foi o PS. Assim, caiu por terra o 

mito de que para ganhar elei-

ções em Paredes “bastava” 

vencer nas cidades de Lordelo, 

Rebordosa e Paredes, por ser 

aí que reside a maioria da po-

pulação.  Outra particularida-

de das eleições do passado do 

mingo é de que houve um em-

pate nas freguesias: o PS ven-

ceu em nove e o PSD em outras 

tantas. O destaque vai para 

Gandra e Vilela. A 4ª cidade 

deu a vitória na freguesia ao 

PS tirando a hegemonia laran-

ja nos grandes núcleos urba-

nos ainda que o diferencial te-

nha sido reduzido – 51 votos 

de diferença; Vilela um outro 

núcleo urbano considerável 

ofereceu ao PSD de Rui Rio 

uma das vitórias mais robustas 

no concelho, só superada por 

Duas Igrejas. Sobreira, Reca-

rei, Baltar confirmaram-se co-

mo os grandes bastiões do PS 

ao qual se juntou Cête, ainda 

que a junta, como se sabe, seja 

social-democrata.

Nas 18 freguesias do con-

celho de Paredes, o Partido 

Socialista obteve 16.469 vo-

tos (36,98%) e o Partido Social 

Democrata 15.763 votos 

(35,39%).

A terceira força política 

mais votada foi o Bloco de Es-

querda,  com 2.828 votos 

(6,35%). Em quarto lugar ficou 

o CDS-PP, com 2.035 votos 

(4,57%) e em quinto o PCP

- P E V  c o m  1 . 2 9 2  v o t o s 

(2,90%). O RIR do “Tino de 

Rans” foi sexto com 1904 vo-

tos (2,46%).

Dos 73.701 eleitores pa-

redenses inscritos, 44.540 

foram votar, registando-se 

uma taxa de abstenção de 

39,57%, abaixo da média na-

c i o n a l .  N o  d i s t r i t o  o  P S , 

acompanhou a tendência na-

cional contribuindo para que 

António Costa, como cabeça 

de lista do PS, possa encetar 

negociações com vista à for-

mação de um novo Governo. 

As apostas de candidatos a 

deputados pelas diferentes 

concelhias, nenhum conse-

guiu entrar. Porém, há dois 

nomes que ao longo da legis-

latura poderão assumir esta-

tuto de deputado. São os ca-

sos de José Carlos Barbosa, 

presidente do PS-Paredes e 

de Ricardo Sousa, presidente 

do PSD, que ficaram ambos a 

quatro lugares de entrada 

em S. Bento. No caso do so-

cialista, é possível que, com a 

formação do Governo, surja 

já no início da legislatura um 

lugar no Parlamento para es-

te Engenheiro da Ferrovia. 

Quanto a Ricardo Sousa, a 

guerrilha interna do PSD em 

curso pode levar à debanda-

da de alguns dos eleitos na 

bancada parlamentar dos so-

cial-democratas e desse mo-

do abrir espaço para a entra-

da do líder do PSD-Paredes. 

Com lugares de deputa-

dos garantidos estão, Cristi-

na Moreira, do PS/Lousada, 

José Luís Carneiro do PS/

Baião, Hugo Carvalho do PS/

Amarante e António Duarte 

Cunha,  do PSD/Penafiel . 

Realce ainda para a eleição 

da penafidelense, Rosário 

Gamboa, ex-presidente do 

Instituto Politécnico do Por-

to na lista do PS/Porto.

PS venceu também em Paredes
LEGISLATIVAS. Caiu por terra o mito de que para ganhar eleições em Paredes “bastava” vencer nas cidades de Lordelo, Rebordosa e 
Paredes. Nove freguesias deram a vitória a António Costa e outras tantas a Rui Rio.  José Carlos Barbosa, do PS, e Ricardo Sousa, do 
PSD, ficaram a quatro lugares de entrada no Parlamento.

António Orlando  | texto

PSD/CDS PSD CDS
2015 2019 2015 2019 2015 2019 Dif. 2015 2019 2019 Dif. 2015 2019 Dif. 2015 2019 Dif. 2015 2019 Dif.

Aguiar de Sousa 1390 1372 895 883 292 401 109 359 249 30 -80 50 27 -23 91 58 -33 13 21 8

Astromil 841 857 596 582 134 194 60 325 230 22 -73 20 17 -3 50 36 -14 2 11 9

Baltar 4127 4202 2604 2628 787 1102 315 1263 836 124 -303 123 72 -51 203 142 -61 26 53 27

Beire 1770 1760 1155 1129 321 540 219 692 382 52 -258 31 16 -15 46 56 10 7 14 7

Cete 2553 2574 1640 1621 609 699 90 509 377 67 -65 147 96 -51 202 138 -64 21 52 31

Cristelo 1590 1568 982 914 215 319 104 634 399 50 -185 23 15 -8 52 35 -17 6 15 9

Duas Igrejas 3108 3112 1824 1805 277 443 166 1298 882 157 -259 31 11 -20 88 76 -12 6 42 36

Gandra 5774 5977 3397 3542 890 1294 404 1623 1243 116 -264 195 118 -77 337 255 -82 40 107 67

Lordelo 8475 8428 4807 4593 1173 1490 317 2746 1822 193 -731 197 117 -80 286 254 -32 48 106 58

Louredo 1193 1175 798 766 126 263 137 538 290 58 -190 27 15 -12 48 36 -12 3 17 14

Parada de Todeia 1504 1513 1006 947 376 450 74 229 156 18 -55 253 142 -111 77 62 -15 8 25 17

Paredes 17023 17646 10710 10824 2935 3839 904 5417 3854 571 -992 407 253 -154 968 786 -182 129 298 169

Rebordosa 7547 7533 4609 4564 1088 1584 496 2641 1784 192 -665 153 76 -77 348 293 -55 42 134 92

Recarei 3881 3918 2509 2485 853 1107 254 884 651 37 -196 245 154 -91 285 201 -84 31 59 28

Sobreira 3620 3612 2288 2234 949 1165 216 720 444 48 -228 155 76 -79 232 163 -69 37 75 38

Sobrosa 2301 2278 1463 1434 299 437 138 953 654 94 -205 32 21 -11 65 64 -1 10 28 18

Vandoma 1975 2011 1246 1224 325 491 166 635 418 42 -175 55 32 -23 134 57 -77 5 35 30

Vilela 4219 4165 2412 2365 379 651 272 1673 1092 164 -417 62 34 -28 110 116 6 12 50 38

Total 72891 73701 44941 44540 12028 16469 4441 23139 15763 2035 -5341 2206 1292 -914 3622 2828 -794 446 1142 696

Inscritos Votantes
Freguesias

PS CDU BE PAN PS 
1. Alexandre Quintanilha
2. Rosário Gamboa
3. João Matos Fernandes
4. Ana Paula Vitorino
5. José Luís Carneiro
6. Cristina Moreira
7. João Paulo Correia
8. Tiago Barbosa Ribeiro
9. Isabel Oneto
10. João Torres
11. Pedro Bacelar Vasconcelos
12. Joana Lima
13. Pedro Sousa
14. Constança Urbano de Sousa
15. José Magalhães 
16. Hugo Carvalho
17. Carla Miranda

PSD
1. Hugo Martins de Carvalho
2. Rui Fernando da Silva Rio
3. Catarina Leite da Rocha Ferreira
4. Alberto Amaro Guedes Machado

5. José Joaquim Cancela Moura
6. Maria Germana Sousa Rocha
7. Afonso da Silva Oliveira
8. Álvaro Fernando Santos Almeida
9. Sofia Helena de Sousa Matos
10. Alberto Torres da Silva Fonseca
11. Paulo César Rios de Oliveira
12. Carla Maria Gomes Barros
13. Hugo Miguel de Sousa Carneiro
14. António Conde Almeida da Cunha
15. Márcia Duarte Passos Resende

Bloco Esquerda 
1. Catarina Martins 
2. José Soeiro
3. Luís Monteiro
4. Maria Manuel Rola

PAN
Bebiana Cunha

CDS
Cecília Meireles

PUB

Tlf.: 2555 782 178

Ao PS/António Costa:
Aguiar de Sousa (45,41%), Baltar (41,93%), Beire (47,83%), 

Cête 43,12%), Gandra (36,53%), Parada de Todeia (47,52%), 
Recarei (44,55%), Sobreira (52,15%) e Vandoma (40,11%)

Ao PSD/Rui Rio:
Astromil (39,52%), Cristelo (43,65%), Duas Igrejas 

(48,86%), Lordelo (39,67%), Louredo (37,86%), Paredes 
(35,61%), Rebordosa (39,09%), Sobrosa (45,61%) e Vilela 
(46,17%).

Quem deu a vitória

Paredes/Legislativas 2019 com comparativo de 2015 Lista de novos deputados eleitos pelo círculo eleitoral do Porto

José Carlos Barbosa pode estar a 
dias de ser o primeiro deputado 

do PS/Paredes na AR
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

A concretização do so-
nho de uma Mãe aconteceu 
oficialmente a 19 de Se-

tembro de 1988. O "Exter-
nato Casa-Mãe", assim de-
nominado no início, nasceu 
como creche e jardim de in-
fância. O sucesso do seu 
projeto educativo permitiu 
o alargamento progressivo 
aos demais ciclos, transfor-
mando-se numa referência 
do Ensino Particular na re-
g i ã o  d o  Va l e  d o  S o u s a . 

Atualmente, a oferta edu-
cativa do Colégio Casa-
Mãe consiste em Creche, 
Pré-Escolar, 1º Ciclo, 2º e 3º 
Ciclos e Ensino Secundário.  
Os mais de 30 anos a edu-
car e a ensinar crianças e 
jovens permitiram a cons-
trução de uma verdadeira 
família, espírito que ainda 
hoje se mantém muito en-

raizado no Colégio Casa-
Mãe. É muito frequente 
que o Colégio receba a visi-
ta de ex-alunos que vêm 
simplesmente matar sau-
dades da família  "Casa-
Mãe". Este longo percurso 
permitiu ao Colégio Casa-
Mãe marcar várias gera-
ções de jovens e contribuir 
para o seu sucesso no Ensi-

no Superior e mais tarde no 
mundo do trabalho. O Colé-
gio Casa- Mãe marcou vá-
rias gerações e sua atual 
Diretora Pedagógica, Lídia 
Coelho é um exemplo de 
perseverança, competên-
cia, liderança e coragem. O 
Dr. Tiago Coelho, apesar de 
fisicamente ausente, conti-
nua a ser a inspiração da 

sua mãe, bem como o Sr. 
António Coelho que partiu 
recentemente. O Colégio 
Casa Mãe é uma grande re-
ferência e quem lá trabalha 
ou trabalhou, aprendeu a 
gostar e a respeitar a insti-
tuição em que os seus três 
fundadores continuam e 
e s t a r ã o  s e m p r e  b e m 
presentes.

    BALTAR

COLÉGIO CASA MÃE 

31 anos de excelência na educação

FAUSTINO 
 SOUSA

O  grupo de Romenos, 
que há alguns meses pertur-
bou Baltar,  voltou novamen-
te  à Vila . Ocuparam o cen-
tro da Vila, fazem avultadas 
despesas em alguns  cafés, 
envolvem-se em zaragatas e  
procuram assaltar os comer-
ciantes mais desatentos. To-

mam banho nas escadas da 
Casa do Foral  e não se preo-
cupam com os olhares indis-
cretos. A Junta de Freguesia 
já fechou as casas de banho 
públicas  e a situação perma-
nece insustentável, pois já 
foram alertadas todas as en-
tidades competentes e o 

problema de alarmismo so-
cial permanece. As alterca-
ções com alguns habitantes 
são frequentes e teme-se o 
pior. A população e a Junta 
de Freguesia exigem que o 
problema seja resolvido, an-
tes que aconteça algo de 
realmente muito grave.

As eleições legislativas de-
correram  sem nenhum tipo de 

incidente a registar. A absten-
ção rondou os 38%. Fazendo 

No próximo dia 26 de Ou-
tubro, pelas 14h30m, no âm-
bito do nº 6 do artigo 8º das 
Normas Técnicas de Execução 
Regulamentar do Programa 
Nacional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica da Raiva Ani-
mal e outras Zoonoses, irá ser 
realizada uma concentração 

para se proceder à vacinação 
dos animais. As concentra-
ções na área da freguesia de 
Baltar serão realizadas em 
frente à Junta de  Freguesia. A 
promoção da vacinação antir-
rábica e da identificação ele-
trónica dos cães protege a 
saúde e segurança pública e 

desincentiva o abandono des-
tes animais. Os donos dos ani-
mais não devem faltar, para 
que possa existir um controlo 
efectivo sob a forma como os 
animais são devidamente va-
cinados, de forma a não cons-
tituírem um perigo para crian-
ças e adultos.

Grupo de Romenos volta a Lançar  
o pânico em Baltar

Partido Socialista 
vence em Baltar com 43,9%

Campanha  
de Vacinação Antirrábica

uma análise apenas aos  
partidos que obtiveram 
representação na As-
sembleia da República,  
dos 4202 inscritos, vo-
taram 2628, sendo que 
válidos foram 2509. O 
PS obteve 1102 votos 
(41,93%) e o PSD obte-
ve 836 votos (33,3%). O 
CDS-PP obteve 124 vo-
tos (4,9%) e o BE obteve 
142 votos (5,7%). O PCP 
obteve 72 votos ( 2,9% ) 
e o I.L. obteve 18 votos. 
O CHEGA obteve 17 vo-
tos e o LIVRE obteve 10 
votos.

Decorreram no 
passado dia 06 de 
Outubro de 2019, as 
eleições legislativas.

E, na freguesia de 
Cristelo, os partidos 
mais votados foram 
o PSD com 399 vo-
tos, o PS com 319 
v o t o s ,  o  C D S - P P 
com 50 votos, o Blo-
co de Esquerda com 
25 votos,  o  R.I .R. 
com 25 votos, o PCP
-PEV com 15 votos, 
o  P A N  c o m  1 5 
votos. 

Por todo o país, os 
resultados eleitorais, 
espelham o notório 

afastamento dos ci-
dadãos face à política 
e à participação.

A ferramenta qua 
cada cidadão dispõe 
para realizar a DE-
MOCRACIA é atra-
vés do seu voto, mas 
a descrença nos re-
presentantes políti-
cos, fez sair vitorio-
sa a ABSTENÇÃO 
neste ato eleitoral, e 
assim tem aconteci-
d o  n a s  ú l t i m a s 
décadas.

E, a descrença nos 
governos, tem ori-
gem na consciência 
dos cidadãos de que 
os governantes não 
estão a realizar o in-
teresse público, mas 
sim, a concretizar os 
seus interesses.

Não vemos res-
postas para os princi-

pais pilares da socie-
dade, como a saúde, 
a educação, a justiça, 
a segurança…

E, face a esta rea-
lidade, a opção de 
uma grande parte 
dos cidadãos (que 
fazem parte dos nú-
meros da abstenção) 
é não exercer o seu 
direito de voto, sim-
ples assim!

Só que não. 
Porque não pode-

mos desperdiçar o 
verdadeiro poder de 
decisão, que temos 
nas nossas mãos.

Como escreveu 
Miguel Torga “ Só 
nós. Dá vontade de 
chorar, ver tanta ir-
reflexão. Não apren-
demos nenhuma li-
ção política, por mais 
eloquente que seja.”

CARLA
NUNES

    CRISTELO

              O Poder nas mãos da abstenção
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No passado dia 29 de se-
tembro, dia do Padroeiro da 
freguesia, o Agrupamento 
1030 Rebordosa iniciou 
mais um ano escutista agora 
na nova sede. Uma manhã 
de convívio acabando com a 

participação na Eucaristia 
de S. Miguel e pedindo que 
este ano seja repleto de 
muitas aventuras e que aci-
ma de tudo haja sempre 
amizade e carinho entre to-
dos nunca esquecendo o 

espírito de entreajuda.   Este 
ano terão como tema “So-
mos os ramos da videira”, 
como lema “Escuta e deixa a 
tua torre” e viverão o imagi-
nário “Entrelaçados”.  

Nota: Se o seu filho/a 

quer experimentar uma vi-
da ao ar livre, acampar, jo-
gar…o escutismo é o cami-
nho a seguir. Apareça aos 
domingos entre as 10h e as 
12h na sede (junto à Igreja 
Velha em Rebordosa).

No passado, dia 2 de 
outubro de 2019, reali-
zou-se a vindima na quin-
ta da Associação para o 
Desenvolvimento de Re-
bordosa. Era notória a sa-
tisfação das pessoas mais 

velhas juntamente com 
as crianças ao desempe-
nhar a colheita das uvas. 
Fo ra m  d a d o s  t o d o s  o s 
passos tradicionais desde 
colher, pisar e recolha do 
mosto.

Abertura Ano Escutista - 29 de setembro dia de 
S. Miguel Padroeiro de Rebordosa

Mantém-se as 
Vindimas na ADR

O programa de comemo-
rações habitual que iniciou 
com o hastear das bandeiras 
depois de tarde formatura 
geral e romagem ao cemité-
rio em homegem os bombei-
ros falecidos, contou com 
uma novidade que foi a inau-
guração de uma estátua na 
rotunda Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa a que 
se seguiu a Missa na Igreja 
Nova, e um Desfile Apeado e 
Motorizado. 

A Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa, presidi-
da por Abel Moreira, assina-
lou o seu 41.º aniversário no 
p a s s a d o  d i a  2 8  d e 
setembro. 

A Direção e Comando 
do Corpo de Bombeiros 
preencheram a manhã com 

o Hastear das Bandeiras, 
romagem ao cemitério em 
homenagem aos bombei-
r o s ,  s ó c i o s  e  a m i g o s 
falecidos.

Seguiu se com a receção 
dos convidados e a entrega 
das medalhas e insígnias 
a o s  1 8  b o m b e i r o s  d a s 
equipas de cadetes que re-

presentaram Portugal na 
Suíça.

Receberam ainda os ga-
lões de bombeiro, Carlos 
Barbosa promovido a sub-
chefe e Mário Daniel Santos 
a chefe.

Nato Ferreira, assim co-
nhecido na comunidade, foi 
homenageado pelos seus 40 

anos de bombeiro. Foi ainda 
atribuído um voto de Louvor 
ao Bombeiro Chefe, Manuel 
Silva que passou ao quadro 
de honra, sendo este um ele-
mento que deu escola às vá-
rias recrutas dos Bombeiros 
de Rebordosa. Depois a co-
mitiva rumou até à nova ro-
tunda dos Bombeiros Vo-

luntários de Rebordosa, on-
d e  f o i  i n a u g u r a d a  u m a 
escultura da autoria de Ma-
ria José Caramez que sim-
boliza a bravura e a coragem 
dos Bombeiros.

Rev. Padre Mário Abel 
celebrou na Igreja Nova de 
Rebordosa uma missa sole-
ne por intenção dos bom-

beiros, dirigentes e sócios 
falecidos.

Apos a missa foram ben-
zidas duas viaturas apadri-
nhadas pela Presidente da 
Junta de Rebordosa Salomé 
Santos e pelo responsável 
da JAP, seguiu-se um jantar 
de confraternização e foram 
cantados os parabéns!

    REBORDOSA

Bombeiros Voluntários de Rebordosa festejaram 41 anos de vida! 

PAULO 
PINHEIRO

PUB
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Oito notas  
sobre uma aberração
Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

O 
artigo de Rosa 
Pedroso Lima e 
Ana Baião no Ex-

presso sobre o caso de 
Tancos e o PCP é uma ver-
dadeira aberração jorna-
lística. As autoras conven-
ceram-se, vá-se lá saber 
porquê, que o PCP estaria 
incomodado com a evolu-
ção do caso do roubo de 
armas do paiol militar. As 
autoras querem testemu-
nhar, vá-se lá saber por-
quê, um “ricochete”, uma 
“fuga das balas”, um inde-
sejável “confronto”, um 
“não teve como escapar”, 
do PCP ou sobre o PCP. E 
ligam este “desconforto” a 
uma anunciada culpabili-
dade perante os factos e 
seus autores, as suspeitas 
e a procura da verdade. A 
linha é a mesma de Cristas 
e Rio, disponíveis sempre 
a mudar conceitos e crité-
rios de acordo com as con-
veniências. Na falta de as-
sunto propositivo, a ges-
tão de casos. Tancos e sua 
g r a v i d a d e ,  s e r v e m 
lindamente. 
O caso Tancos nasceu de 
um roubo de material de 
guerra de uma instalação 
militar. Foi investigado co-
mo deveria ser pelas auto-
ridades civis e militares 
que procedem agora a 
uma acusação e à consti-
tuição de 24 arguidos. Há 
graves suspeitas que pre-
cisam de ser comprova-
das em tribunal. A consti-
tuição em simultâneo de 
uma Comissão de Inquéri-
to Parlamentar permitiria 
apurar responsabilidades 
políticas, o que se fez de 
acordo com os dados obti-
dos em inquérito parla-
mentar. Há contudo in-
vestigações judiciais que 
trouxeram novos dados e 
que levantam a suspeita 
de ter havido algo mais 

complexo e até declara-
ções falsas no Parlamento 
por parte de alguns aí 
ouvidos.
Deduz-se, portanto, que 
sendo suspeitas e não ver-
dades absolutas, o PCP se 
sinta disponível para a 
criação de uma nova Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito, que essa sim 
posterior a investigações 
do foro criminal, apure 
responsabilidades 
políticas.  
O respeito pela autono-
mia do poder judicial´, seu 
funcionamento e suas de-
cisões, constitui uma ca-
racterística identitária do 
PCP que não estará dispo-
nível para subverter, 
quaisquer que sejam os 
ganhos eleitorais even-
t u a l m e n t e  a s s i m 
desperdiçados.  
E respondendo directa-
mente às preocupadas 
avaliações de estado de 
esprito do PCP por parte 
das jornalistas do Expres-
so convém, com firmeza e 
com infinita paciência, 
reafirmar que: 
1) o PCP não é autor ma-
terial ou moral do roubo 
do armamento de Tancos;
 2) o PCP não é responsá-
vel político ou material 
pelas condições de fun-
cionamento e segurança 
dos paióis ou outras insta-
lações militares;

 3) o PCP nunca ocupou 
cargo político que tutelas-
se as Forças Armadas, 
seus efectivos, equipa-
mentos e logística; 
4) o PCP não tem qual-
quer relação com os argui-
dos do furto e os arguidos 
da possível encenação da 
recuperação das armas, 
assim como com o Minis-
tro, com os militares do 
Exército e GNR envolvi-
dos, com o chefe da Casa 
Civil da Presidência da 
República, com o deputa-
do PS que envia ou recebe 
SMS`s; 
5) o PCP nunca interferiu, 
neste como em outros, 
nos processos, nas estru-
turas da justiça,  nas 
investigações; 
6) não foi certamente por 
iniciativa do PCP a acusa-
ção e a divulgação de in-
formação por parte da 
PGR em plena campanha 
eleitoral; 
7) Não é certamente o 
PCP, os seus dirigentes ou 
militantes, o destinatário 
das imensos casos de cor-
rupção ou ilegalidades do 
sistema politico atual. A 
outros, essa notoriedade;
8) o PCP mais uma vez ter-
se-á de convencer ser por 
alguns irracionalmente 
reconhecido como fonte 
de todo o Mal, a Peste 
Negra.

cristianoribeiro@gmail.com

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orienta-

dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do 

concelho de Paredes em áreas tão diversas co-

mo a política, a economia, a empresarial, a reli-

giosa, a desportiva, a social e do seu património 

cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-

dadãos, independentemente da cor, raça, géne-

ro, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asseguran-

do a dignidade das pessoas e das instituições e 

a sua privacidade.

A 
abstenção registou um novo 
recorde nas eleições legisla-
tivas deste domingo, ao si-

tuar-se nos 45,5%.
É um facto que a abstenção nas elei-
ções legislativas tem vindo a registar 
um aumento ao longo dos anos.
As críticas à abstenção vêm de todos 
os políticos, os mesmos que durante 
quatro anos nada fizeram para a com-
bater e só se lembram no dia das elei-
ções porque fica bem e deflecte a cul-
pa que todos têm em que seja tão 
alta. 
O que é necessário fazer:
Menos políticos corruptos, mais com-
petentes, que se preocupem com as 

pessoas, falem a língua delas e que 
não façam promessas em vão para 
caçar votos. 
Não sou pró-abstenção, acho que to-
dos deveriam votar, mas não aceito 
ver políticos a falar da abstenção sem 
fazerem nada para a mudar. 
Ao longo das últimas décadas, a taxa 
de abstenção subiu de forma genera-
lizada em muitos países europeus, 
com especial incidência nas eleições 
europeias. As causas da abstenção 
passam pelo enfraquecimento de or-
ganizações que tradicionalmente in-
tegravam os cidadãos na sociedade e 
na política, tais como os sindicatos e a 
Igreja. Face a esse enfraquecimento, 
não surgiu ainda nenhum novo tipo 
de organização que cumpra o mesmo 
papel. Por outro lado, o afastamento 
dos partidos políticos da sociedade 
civil. Os partidos políticos continuam 
a ter muito poder nos órgãos do Esta-
do e na política, onde se instalaram, 
mas as suas ligações aos cidadãos e às 
comunidades enfraqueceram. O seu 

Abstenção II

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A
s eleições legislativas de 
2019 trouxeram um mesmo 
Primeiro-Ministro, uma 

oposição em que todos perderam e 

três novos partidos, que como o PAN 

ganharam deputados no Parlamen-

to. A abstenção subiu em todos os 

distritos do país, representando glo-

balmente 45,5%. O BE e a CDU per-

deram deputados no Porto, onde o 

PS saiu vencedor com 17 mandatos, 

perante os 15 do PS; o CDS reduziu-

se a 1 deputado. 

Em Paredes a abstenção foi abaixo 

da média nacional (39,57%) e a dife-

rença entre os dois maiores partidos 

foi menor do que 1% com o PS a levar 

a melhor sobretudo nas freguesias 

do Sul do concelho. Um resultado 

com certeza mais ligado à escolha 

dos cabeças de lista do que às politi-

cas defendidas por cada partido.

A representação do concelho de Pa-

redes na Assembleia fica à porta, 

provavelmente na lista do PS e não 

noutra, se a formação do novo Go-

verno levar alguns deputados e pro-

mover o 21º elemento, de Beire.

O facto é que a abstenção volta a ser 

uma grande maioria a nível nacional. 

Ainda que a organização das mesas 

de voto, agora por ordem alfabética, 

não permita retirar ilações sobre as 

faixas etárias que mais contribuem 

para esta demissão de cidadania, as 

maiores suspeitas vão sempre incidir 

sobre a participação jovem e por isso 

gostaria de olhar um pouco para aí. 

Dados do Instituto Nacional de Esta-

tística (INE) indicam que os jovens 

são cerca de 30% da população do 

país. No entanto, numa democracia 

que se diz representativa, apenas 

dez dos 230 deputados da última le-

gislatura tinham menos de 30 anos 

quando foram eleitos. A representa-

ção na assembleia da República não 

deverá ser diretamente proporcio-

nal por faixas etárias, mas acredito 

que uma maior identificação entre 

eleitores e eleitos é essencial para o 

combate à abstenção e para o refor-

ço da democracia.

Com o fim de mais uma campanha 

para a eleição legislativa, já tive opor-

tunidade de referir em opiniões an-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Legislativas 2019:  
O que fica   para o futuro?

mariocamilomota@gmail.com

Engenheiro
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Abstenção II papel social desvaneceu-se. Uma das 
potenciais consequências desse afas-
tamento é o declínio da confiança dos 
cidadãos nos partidos políticos tradi-
cionais, levando ao aumento da 
abstenção. 
E não se diga que não lhes assiste ra-
zão. A corrupção atravessa todos os 
partidos políticos.
Os escândalos são comuns a todos os 
partidos.
E é claro e notório o afastamento dos 
partidos e dos políticos dos cidadãos.
E os sinais estão aí. 
Pequenos partidos conseguem lugar 
n a  A s s e m b l e i a  d a  R e p ú b l i c a , 
porquê?
Por conseguirem falar olhos nos 
olhos com os cidadãos, representa-
rem uma ideologia e proporem medi-
das concretas e entendíveis.
Outros sofrem as consequências des-
se alheamento ao cidadão.
As transformações atualmente em 
curso na cultura política dos portu-
gueses tendem a tomar a democracia 
como uma ideia normativa, isto é, co-
mo algo valorizado em si mesmo. Ao 
mesmo tempo, mostram que os elei-

tores se sentem frustrados com o de-
sempenho efetivo dos políticos e o 
modo pelo qual as instituições políti-
cas funcionam no país. Assim, regista-
se o crescimento do interesse dos 
eleitores, em todos os seus seguimen-
tos, pela política, mas esse interesse e, 
mesmo, o desejo de influir ou de parti-
cipar da vida pública são acompanha-
dos de um sentimento de indignação 
moral que, frequentemente, se tra-
duz num voto de protesto que pune, 
precisamente, governos e partidos 
que se mostram incapazes de cumprir 
as expectativas que eles próprios ge-
raram publicamente sobre si mesmos 
( veja-se o PSD e o CDS).
Mais do que esperar a consolidação 
do processo político recente, talvez 
seja importante verificar a presença 
de sintomas de que as condições para 
a emergência de um novo sistema 
partidário já existem. E que, quando 
elas existem, há decisões normativas, 
como as que se referem à legislação 
eleitoral e partidária, que, uma vez 
adotadas, podem facilitar e/ou esti-
mular a consolidação do sistema 
partidário.

teriores que o campo das ideologias 

e de propostas não entraram muito 

no debate público. Quase nada. Dos 

temas mais mobilizadores, as altera-

ções climáticas, pela importância e 

gravidade do que está em causa – a 

sustentabilidade do nosso planeta – 

foi um dos poucos temas que não só 

reuniu consenso como ficou aberto 

para uma forte discussão futura a fim 

de introduzir alterações profundas 

na sociedade. Um tema muito ligado 

à juventude, embora não exclusivo, 

mas com certeza a inscrever na agen-

da do futuro. Já assim, cresceu o 

PAN.

Por outro lado, destaco a promoção 

de uma política salarial digna, o in-

vestimento no Ensino Superior e o 

acesso à habitação como temáticas 

para as quais os partidos não se es-

forçaram muito para concretizar di-

ferentes propostas a apresentar pa-

ra cada uma dessas áreas mas que 

não tenho dúvidas da importância de 

cada uma delas.

Após o debate de alguns números 

que comprovaram que a emigração 

continua a subir, julgo que é funda-

mental olhar para o futuro e encon-

trar soluções para que os recém-for-

mados pelas nossas Instituições de 

Ensino Superior (ou Profissional) não 

sintam necessidade de emigrar para 

se realizarem profissionalmente. 

Também nesta ótica parece-me ful-

cral que a inovação e tecnologia que 

os centros de ciência nacionais pro-

duzem sejam o motor de uma econo-

mia forte e capaz de captar compe-

tências com melhores salários.

Segundo dados do INE, um jovem li-

cenciado ganha menos 17,7% do que 

há dez anos e, por comparação, tem 

hoje menos 4,6% de poder de com-

pra. E aqui refiro-me a licenciados, 

pois, olhando à globalidade, os núme-

ros podem ser ainda piores, já que o 

rendimento médio de um jovem en-

tre os 25 e os 34 anos não ultrapassa 

os 757€ mensais (onde um terço des-

tes tem como base o salário mínimo 

nacional). Com certeza uma discus-

são em cima da mesa do futuro.

Também na habitação, que acaba de 

ter uma nova Lei de bases, será ne-

cessário definir um plano de imple-

mentação para apoiar uma das ne-

cessidades mais básicas da vida, em 

particular aumentando o alojamento 

disponível nos centros das cidade 

que permita fazer face aos elevados 

custos do arrendamento. Fica em 

aberto a redução da carga fiscal so-

bre imóveis que pode ser pela elimi-

nação do adicional ao IMI, isentar de 

IMT as aquisições de primeira casa 

de habitação permanente para jo-

vens, procurar promover a densifica-

ção de propriedades públicas até ao 

limite nas zonas sujeitas a pressão 

imobiliária; ou, ainda, considerar a 

possibilidade das autarquias toma-

rem posse administrativa (a valores 

de mercado) de espaços devolutos, 

que se encontrem em elevado esta-

do de degradação. O futuro é já a 

seguir! 

PUB

Noite histórica
Por
PAULO
SILVA
Professor

N
o passado domin-
go, tivemos elei-
ções legislativas, 

infelizmente tivemos mais 
uma vez umas eleições 
marcadas por uma forte 
abstenção, julgo que foi 
mesmo a maior taxa de 
abstenção de sempre.
Os resultados finais mos-
tram que os portugueses 
foram às urnas com vonta-
de de premiar o trabalho da 
Geringonça e deram vitória 
ao PS, sem penalizar mui-
tos os parceiros do PS na 
famosa geringonça. O Par-
tido Socialista ganhou com 
uns confortáveis 36,65% 
dos votos, é certo que não 
conseguiu a maioria abso-
luta, mas viu os seus parcei-
ros naturais mostrarem 
disponibilidade para nego-
ciar soluções que permi-
tam ao governo governar 
com tranquilidade.
O PSD obteve talvez um 
dos seus piores resultados 
de sempre 27,90% dos vo-
tos, e embora o Rui Rio te-
nha considerado que  o re-
sultado “não é desastre ne-
nhum”, a verdade é que 

nessa mesma noite se per-
cebeu que o dia seguinte 
poderia ser agitado para os 
lados do PSD, ainda no 
campo político da  direita, o 
pior resultado foi obtido 
pelo CDS-PP, sem dúvida o 
grande derrotado da noite. 
O resultado levou Assun-
ção Cristas, presidente do 
partido, a convocar o con-
selho nacional para eleger 
um novo líder, assumindo 
assim a culpa pela mais es-
trondosa derrota da noite 
eleitoral.
Por cá tivemos a novidade 
de ver o PS vencer as elei-
ções, feito que só tinha sido 
alcançado em 2009, por cá 
o normal é o PSD sair vito-
rioso, mas desta vez os Pa-
redenses decidiram brin-
dar com uma vitória o exce-
lente trabalho do PS à 
frente do Governo.
Este resultado aumenta as 
responsabilidades dos diri-
gentes e autarcas socialis-
tas de Paredes, bem como 
do mais que provável futu-
ro deputado socialista o 
nosso Camarada José Car-
los Barbosa.
O resultado permite ao PS 
de Paredes sonhar com a 
entrada do Eng. José Car-
los Barbosa, a entrada des-
te quadro socialista no par-
lamento permite ao conce-
lho e à região continuar a 
acreditar na concretização 
da linha ferroviária do Vale 

do Sousa, esta eleição vais 
ser fundamental na con-
cretização da estratégia 
autárquica desenhado pe-
lo executivo socialista lide-
r a d o  p o r  A l e x a n d r e 
Almeida.
A eleição de Domingo foi 
por isso histórica para os 
socialistas de Paredes, pois 
sentiram o voto de confian-
ça dos Paredenses e com a 
votação em termos distri-
tais ficaram a perceber que 
existe a fortíssima possibi-
lidade de pela primeira vez 
elegerem um deputado, 
fato verdadeiramente his-
t ó r i c o  e m  t e r m o s 
concelhios.
Os próximos quatro anos 
serão certamente compli-
cados, mas mesmo assim 
espero que o Governos 
olhe para municípios como 
o de Paredes e os apoiem 
de forma mais intensa, in-
felizmente perdemos 
oportunidades por culpa 
do desgoverno da lideran-
ça do PSD na Câmara Mu-
nicipal, somos pratica-
mente o único município 
da área metropolitana do 
Porto sem rede de sanea-
mento, precisamos de 
apoio para concretizar es-
sa obra tão necessária e 
desejada pela nossa popu-
lação, espero ver o apoio 
do Governo durante esta 
legislatura na concretiza-
ção desta obra, pois sem o 
apoio do mesmo temo que 
será difícil mudar o pano-
rama em Paredes.

psilvaparedes@gmail.com
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A 
freguesia de So-
brosa vai assina-
lar no próximo 

dia 15, terça-feira, os 500 
anos do Foral de Sobrosa. A 
sessão solene terá lugar às 
19h30 nos Paços do Conce-
lho, em Sobrosa.

Em 15 de Outubro de 
1519, o rei D. Manuel I con-
cedeu Foral Novo à Honra 
de Soverosa, um documento 
que espelha a influência que 
Sobrosa exercia sobre várias 
freguesias dos atuais conce-
lhos de Paredes, Paços de 
Ferreira e Lousada, designa-
damente Cristelo, Madale-
na, Louredo, Ferreira, Frea-
munde, Meixomil,  Pena-
m a i o r,  E i r i z ,  S a n f i n s  d e 
Ferreira, Figueiró, Gonde-
sende (Raimonda), Lamoso, 
Portela (Codessos), Carva-
lhosa, Sousela e Figueiras.

Em 1641, D. Luís de No-
ronha e Meneses, 7.º Mar-
quês de Vila Real, entrou 
numa conjura contra D. João 
IV que, no dia 1 de dezembro 

de 1640, tinha libertado 
Portugal do domínio Filipi-
no. D. Luís de Meneses foi 
decapitado com os outros 
conjurados e os bens do 
Marquês de Vila Real foram 
confiscados, passando para 
património da Coroa. Nes-
ses bens estava incluída a 
Honra de Sobrosa.

Em 1654, o Rei D. João IV 
criou a “Sereníssima Casa do 
Infantado”, com o objetivo 
de dotar o Infante D. Pedro 
com rendimentos próprios, 
tornando-se uma instituição 
patrimonial dos segundos 
filhos dos monarcas, deixan-
do, assim, de estar depen-
dentes do irmão mais velho, 
herdeiro do trono e dos bens 
da Coroa. Os bens confisca-
dos ao Marquês de Vila Real 
passaram a fazer parte do 
património desta institui-
ção, pelo que a Honra de So-
brosa passou para a posse da 
Casa do Infantado e para a 
jurisdição dos infantes de 
Portugal, até ao advento do 
Liberalismo, no século XIX.

Durante esta época, So-
brosa, juntamente com a Vi-

la de Azurara (Vila do Con-
de), constituiu um Almoxari-
fado, sede de um território 
extenso, a cargo de um almo-
xarife, isto é, de um funcio-
nário régio a quem cumpria 
emprazar ou arrendar os 
bens da Coroa e superinten-
der na cobrança dos direitos 
r e a i s  o u  n o  s e u 
arrendamento.

N a s  M e m ó r i a s  Pa r o -
quiais de 1758, o Vigário de 
Sobrosa, Padre José Dias 
Torres, informou que Sobro-
sa “He honra com titulo de 
Villa de Sobroza” e que “a ela 
pertence toda a freguezia de 
Freamunde, parte da de Fer-
reyra, e tem cazas que sam 
sogeitas a mesma honra na 
freguezia de Christello, Bes-
teiros, Madalena, Louredo, 
Souzella, Figueyrô, Lamozo, 
Carvalhoza, Sam Fins, Eyris, 
Meixomil e Sam Pedro da 
Reymonda”. Referiu, ainda 
que “Tem dous juízes Ordi-
narios e Camera”. Além des-
tes, havia três vereadores, 
u m  p r o c u r a d o r  e  u m 
meirinho.

É de referir que este é o 

“século de ouro” para Sobro-
sa. Por toda a freguesia, 
grandes casas se constroem 
e são reformadas, são edifi-
cados os Paços do Concelho 
e Cadeia e o Pelourinho, são 
levantadas capelas, a igreja é 
reconstruída, criam-se con-
frarias, formam-se padres, 
bacharéis e militares. Tudo 
concorre para o progresso 
da Vila de Sobrosa, como se 
pode depreender pelo pa-
trimónio edificado ainda ho-
je existente e pela grande 
quantidade de documentos 
daquela época que chegou 
aos nossos dias.

O apogeu de Sobrosa vi-
ria a dar-se no início do sécu-
lo XIX, com a elevação a sede 
de concelho, do qual faziam 
parte as freguesias de Car-
valhosa, Codessos, Eiriz, 
Ferreira, Figueiró, Freamun-
de, Lamoso, Meixomil, Mo-
delos, Paços de Ferreira e 
Sanfins de Ferreira.

No seguimento das lutas 
liberais, em que as grandes 
casas, com os seus militares, 
tomaram o partido miguelis-
ta, Sobrosa vê extinto o seu 

concelho, pelo Decreto de 6 
de novembro de 1836. To-
das as suas freguesias são 
integradas no novo conce-
lho de Paços de Ferreira, ex-
ceto Sobrosa, que transita 
para o de Paredes.

Atualmente, como refe-
rência ao seu passado histó-
rico, a freguesia de Sobrosa 
tem o direito de ostentar 
quatro torres no seu brasão, 
em memória aos tempos áu-
reos de vila e Honra.

Apesar de perdidos os 
seus privilégios, Sobrosa 
chega ao início do século XX 
como “uma das freguezias 
mais nobres do concelho” e 
“uma das freguezias mais ri-
cas do concelho, e das que 
possum maior numero de 
bôas casas de habitação”, 
conforme refere a Monogra-
fia de Paredes (1922).

No final do século passa-
do, Sobrosa deixa de ser uma 
freguesia dependente da 
agricultura, com a chegada 
das indústrias de confeção 
de vestuário e a consequen-
te emancipação da mulher.

A 6 de Abril de 2011 a As-
sembleia da República apro-
vou, por unanimidade, o pro-
jeto-lei de re-elevação de 
Sobrosa à categoria de Vila, 
restituindo um título tão his-
tórico quanto simbólico pa-
ra o seu povo.

Hoje, Sobrosa mantém as 
características rurais que 
sempre a caracterizaram, 
aliadas ao desenvolvimento 
e ao progresso. O surto habi-
tacional e populacional mo-
dificou a paisagem, onde o 
casario se destaca na verdu-
r a  d o s  c a m p o s  e  d o s 
montes.

EFEMÉRIDE.  D. Manuel I concedeu Foral Novo à Honra de Soverosa a 15 de 
Outubro de 1519. O apogeu de Sobrosa deu-se no início do século XIX, com a ele-
vação a sede de concelho.

Cristiano Marques  | texto

Sobrosa comemora 500 anos de Foral
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /OUT19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Até 31 

Exposição 

Expressões

Inauguração da Mostra 

Os Lusíadas de Levi Guerra

Dia 12 

Outubro Musical 

Concerto 

Orfeão da Fundação ALORD 

Dia 19 

Olimpo dos Deuses 

Orquestra da Fundação ALORD 

Biblioteca 

Escritor do Mês de Setembro 

Júlia Navarro

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis

O Cuquedo e 

Um Amor que Mete Medo 

Clara Cunha e Paulo Galindro

Dias 15,22 e 29 

10h30 

Teatro de Fantoches 

História Do Dentinho

COOPERAÇÃO

Dia 16 

14h30 

Expressão Dramática 

Ensaios para peça de teatro

Dias 23 e 30

14h30 

Exercícios de Relaxamento

Dias 23 e 30 

14h30 

Culinária

Degustação de

bolo de chocolate e café

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:

HISTÓRIA DE UM CANALHA

AUTOR:

JULIA NAVARRO 

Menti, enganei e mani-

pulei à vontade, sem me im-

portar com as consequên-

cias. Destruí sonhos e repu-

tações, traí os que me foram 

leais, causei dor àqueles que 

me quiseram ajudar. Brin-

quei com as esperanças dos 

que pensaram que poderiam 

mudar quem eu sou. Thomas 

Spencer sabe como conse-

guir tudo o que quer. A saúde 

delicada é o preço que teve 

de pagar pelo seu estilo de 

vida, embora não se arre-

penda. No entanto, desde o 

seu último episódio cardíaco 

apoderou-se dele um senti-

mento estranho e, na solidão 

do seu luxuoso apartamento 

em Brooklyn, sucedem-se as 

noites em que não pode dei-

xar de se perguntar como 

seria a vida que consciente-

mente optou por não viver. 

A memória dos momen-

tos que o levaram a ter su-

cesso como consultor de re-

lações-públicas e imagem, 

entre Londres e Nova Iorque 

nos anos oitenta e noventa, 

revela os mecanismos dú-

bios que os centros de poder 

por vezes empregam para 

alcançar os seus fins. Um 

mundo hostil governado por 

homens, onde as mulheres 

resistem a ter um papel 

secundário.

Figuração de Os Lusíadas  
de Levi Guerra patente n´ALORD

"Os Lusíadas na figura-
ção de Levi Guerra", expo-
sição do artista plástico 
Levi Guerra está patente 
no Auditório da Fundação 
ALORD. A mostra de pin-
tura que retrata os cantos 
da nossa maior obra literá-
ria foi inaugurada no pas-
sado dia 28 de setembro.

A célebre obra do escri-
tor português Luís Vaz de 
Camões, é considerada a 
epopeia portuguesa por 

excelência e esta exposi-
ção de pintura do artista-

médico Levi Guerra pro-
cura apresentar em dez 

quadros, tantos quantos 
os cantos da obra, a sua fi-
guração pictórica desta 
jóia da Literatura Portu-
guesa, para além da repre-
s e n t a ç ã o  d o  p r ó p r i o 
poeta.

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 de "Os Lusíadas".

J
úlia Navarro (Ma-
drid, 1953) jornalis-
ta com uma vida de 

trabalho na imprensa, na rá-
dio e na televisão tem a sua 
obra literária, durante este 
mês de outubro, em desta-
que na Biblioteca da Funda-
ção ALORD. Autora das 
obras de atualidade política 
como Nosotros, la transi-
ción; 1982-1996 entre Feli-
pe y Aznar; La izquierda que 
viene e Señora presidenta, 
obteve um enorme sucesso 
com o seu primeiro roman-
ce, A Irmandade do Santo 
Sudário (Gótica, 2004), e al-
cançou os primeiros lugares 
de vendas um pouco por to-
do o mundo. 

Com o seu segundo ro-
mance, A Bíblia de Barro 
(Gótica, 2005), confirmou o 
seu êxito junto do público e 
da crítica. Estes dois títulos 
venderam até à data mais de 
dois milhões de exemplares 
em todo o mundo e foram 
publicados em mais de vinte 
e cinco países, entre eles, 
Itália, Alemanha, Portugal, 
Rússia, Coreia, Japão, China, 
Reino Unido ou Estados 

Unidos. Os seus romances 
mereceram os mais concei-
tuados galardões: Premio 
Qué Leer para o melhor ro-
mance espanhol de 2004, 
VIII Premio dos Lectores de 
Crisol, Premio Ciudad de 
Cartagena 2004.

Do seu romance “Diz-me 
quem sou” foi feita uma 
adaptação audiovisual para 
una série televisiva. Atual-
mente, Júlia Navarro dedi-

ca-se exclusivamente à es-
crita literária.

Espanhola Júlia Navarro a  
escritora de outubro n´ALORD
LIVROS. Escritora dedicou mais de 35 anos de sua vida ao jornalismo antes de ser 
converter em exclusivo à escrita literária. Rádio Cadena SER, TVE, Telecinco ou 
Agência OTR/Europa Press, foram alguns dos locais onde trabalhou. 

António Orlando  | texto
Bibliografia

• Diz-me Quem Sou 
(Bertrand Editora, 2011)

• Dispara,
 Eu Já Estou Morto 
(Bertrand Editora, 2014)

• A Irmandade 
 do Santo Sudário 
(Bertrand Editora, 2015)

• A Bíblia de Barro 
(Bertrand Editora, 2016)

• História
 de Um Canalha 
(Bertrand Editora, 2016)

• O Sangue
 dos Inocentes 
(Bertrand Editora, 2017)

• Não matarás 
(Bertrand Editora, 2019)
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M
a i s  d e  1 3 0 0 
idosos celebra-
ram, no dia 1 de 

outubro, o Dia do Idoso, no 
Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo.

Os idosos, na esmagadora 
maioria “residentes” nas vá-
rias Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho puderam 
participar em várias ativida-
des e, entre aas quais, o habi-
tual bailarico. Este ano a mú-
sica foi tocada ao vivo pela 
Banda Marcial da GNR e pe-
lo cantor Wilson.

Os seniores levaram um 

brinquedo (uns novos, ou-
tros usados ou feito pelos 
próprios), que será distribuí-
do junto das crianças mais 
desfavorecidas do Concelho 
de Paredes, durante o mês 

de dezembro. A festa come-
morativa foi organizada nu-
ma parceria entre o pelouro 
de Ação Social da Câmara de 
Paredes e a Santa Casa da 
Misericórdia. 

Paredes celebrou 
Dia do Idoso 
EFEMÉRIDE. Atividade organizada em parceria pela Câmara 
Municipal de Paredes e pela Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes. Houve missa, almoço e animação. 

António Orlando  | texto

Os primeiros escritos sobre terras do Sousa remontam ao período da Pré 
História com a construção da MAMOA de BRANDIÃO, construída pelos 
povos dessa época, há milhões de anos  antes de Cristo.

Famílias ilustres como os Sousas, ou os Mendes da Maia, governavam as 
terras ricas e prósperas e a Torre de menagem no Julgado de Aguiar de Sou-
sa. Contudo, Estevão Rodrigues e sua mulher Maria Martins, estão referen-
ciados pela cedência do 1º Foral no ano 1269 a Aguiar de Sousa.

Outro vulto da história desta terra foi D. João Gomes Ferreira, nascido no 
ano 1851 no lugar de Aguiar. Foi Professor e Sacerdote no Seminário de 
Macau e mais tarde Reitor. Posteriomente foi Missionário em Timor.  Em 
1887 foi nomeado Bispo de Cochim na India onde deixou vasta obra como o 
convento de Sta. Maria, o seminario do Coração de Jesus, a escola Leão III 
além do orfanoscópio Sto.Antonio de Artes e Oficíos. Faleceu no Paço Pa-
triarcal de Pangim, mas os restos mortais jazem desde 1902, data da sua 
morte, ao lado da Igreja de S. Romão em Senande, no chamado Mausoléu do 
Bispo, mandado construir pela família, que recentemente, o doou ao Epis-
copado. Actualmente os sinais de degradação e abandono são bem visiveis, 
assim como a não visibildade das letras e das datas escritas, no busto deste 
monumento estilo Barroco, refletem o desleixo a que o Património cultural 
e histórico da freguesia está sujeito.

Mais duas personalidades se destacaram no lugar de Sarnada, os Irmãos 
Padres “Alves Correia”, Joaquim e Manuel nascidos, respectivamente, nos 
anos 1886 e1891.

O Padre Joaquim ocupou cargos de chefia na Congregação do Espirito 
Santo. Foi Missionário durante 9 anos na Nigéria e jornalista, tendo publica-
do várias obras entre as quais “O MAL E A CARAMUNHA” sempre na mira 
da oposição ao regime de Salazar, que lhe valeu a Deportação para a Ameri-
ca. A sua personalidade e o seu grau cultural eram demasiado grandes pelo 
que foi convidado para Professor da Universidade de Pitsburg, tendo lá fa-
lecido e sido sepultado no ano de 1951. O então Bispo do Porto D. Antonio 
Ferreira Gomes mandou edificar num desterro das escarpas da Sra. do Salto 
um memorial, com busto em bronze que foi roubado, mas que voltou a ser 
reposto, por iniciativa privada, já que as autoridades da freguesia não que-
rem assumir o seu património cultural.  É, até hoje, o único Paredense mere-
cedor a de condecoração da Grande Ordem da Lberdade, agraciado pelo 
então Presidente da República General Ramalho Eanes em 1980.

O Irmão Padre Manuel, não menos importante, homem das letras e da 
Cultura, notabilizou-se nos estudos da Matemática e Filosofia. Nas palavras 
do seu colega Frei João Diogo Crespo, a sabedoria do Padre Manuel “era um 
caminho aberto como auto-estrada de sabedoria”. Morreu a 23 de Novem-
bro de 1941, tendo-se tornado um verdadeiro símbolo de Paredes.

 Os “que pelas suas obras valorosas se vão da lei da morte libertando”, 
como dizia o nosso grande poeta Luís Vaz de Camões, devem ser homena-
geados em Aguiar de Sousa, como em qualquer parte do mundo. Esse pa-
trimónio histórico e cultural jamais deverá ser esquecido e deve ser passado 
às gerações vindouras.

Personalidades ilustres  
de Aguiar  de Sousa

CAMILO MOTA

PUB

Café Literário
A escritora e pintora Ana 

Maria Fernandes foi a convi-
dada do Café Literário que 
decorreu na noite de 4 de ou-
tubro, na Biblioteca Municipal 
de Paredes. A animada tertú-
lia, moderada pela Vereadora 
da Cultura, Beatriz Meireles, 
preencheu a noite com poesia 
e pintura. Ana Maria Fernan-
des, fundadora do blog "aman-
te das leituras", deu a conhe-
cer o "percurso tardio" de Ana 
Maria Fernandes no mundo 
das artes e da literatura.
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

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 apreciadores 
d a  f a s t  f o o d 
t ê m  u m  n o v o 

santuário em Paredes. Tra-
ta-se do McDonald’s, uma 
marca âncora que os res-
ponsáveis autárquicos an-
siavam há muito que che-
gasse ao território.  Aliás o 
atual Executivo Municipal 
foi convidado para inaugu-
rar o espaço.

Regina Alves, é o rosto 
principal do investimento 
da McDonald’s em Paredes. 
Franquiada da McDonald’s 
há 23 anos, a empresária 
natural de Penafiel, investe 
agora em Paredes depois 
de ter espalhado a marca 
dos célebres hambúrgue-
res por nove localidades da 
região:  Penafiel, Trofa, Vila 
Real, Chaves, Bragança e 
Marco de Canaveses.

“O investimento da Mc-
Donald’s em Paredes já se 
justificava e dada a minha 
proximidade e relação com 
a cidade, a marca achou que 
devíamos investir”, justifica 
a empresária.

“A abertura em Paredes” 
implicou um investimento 
“muito considerável”, tanto 
da marca como da franquia-
da, que deverá chegar aos 
três milhões de euros e per-
mitiu emprego a 50 jovens 
paredenses.

Seguindo a  traça dos 
restaurantes tipo da marca, 
o McDonald’s de Paredes é, 
no entanto, diferente dos 
demais, designadamente 
por ter recorrido à madeira 
para o decorar em honra à 

principal indústria do con-
celho – o mobiliário. 

Além do clássico serviço 
no restaurante com 119 lu-
gares e esplanada para mais 
72 pessoas, o McDonald’s 
de Paredes conta também 

com os serviços de McDri-
ve e McCafé. O piso menos 
(-) 1 é todo preenchido com 
um dos maiores parques de 
estacionamento da cadeia 
norte-americana com capa-
cidade para mais de meia 

centena de veículos. O fos-
so então existente no terre-
no foi  aproveitado pela 
equipa projetista para po-
tenciar o aparcamento au-
tomóvel. Os clientes têm 
direito a estacionamento 
gratuito durante uma 1h30. 

O McDonald’s de Pare-
des está equipado com as 
mais recentes tecnologias, 
nomeadamente quiosques 
multimédia, para realizar e 
pagar pedidos autonoma-
mente, tabletes para con-
s u l t a  à  i n t e r n e t ,  m e n u-
board digital, carregadores 
de indução e tomadas USB 
para recarga de equipa-
mentos eletrónicos e, no 
exterior, uma área dedica-

da aos mais novos, onde po-
dem brincar e divertir-se.

Uma das particularida-
des do restaurante é ter 
duas vias de acesso ao Mc-
Drive, além de um parque 
de estacionamento coberto 
exclusivo para os clientes.

A EMAÚS, associação 
local de apoio ao deficiente 
mental, foi a entidade esco-
lhida pela empresária para 
apoiar,  à semelhança do 
que faz por exemplo com a 
APDIMP de Penafiel. As-
sim, para começar, está pro-
metido um donativo para as 
obras de requalificação que 
estão a ser realizadas nas 
instalações do EMAÚS, em 
Baltar.

McDonald´s abriu restaurante em Paredes
NEGÓCIO. O símbolo corporativo mais famoso do mundo - McDonald's – já faz parte da paisagem urbana da cidade. Unidade abriu 
na Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, próximo da estação da CP.

António Orlando  | texto

Empresa de 

Paredes parceira 

da McDonald´s  

A Manuaço, empresa se-
d i a d a  e m  G a n d ra  f o i 
quem tomou a responsa-
bilidade da construção do 
McDonald´s de Paredes. 
Nada que assustasse Jo-
sé Fernando Martins, em-
presário paredense, até 
porque a Manuaço foi 
quem fez e faz a constru-
ção de vários restauran-
tes da Mcdonald’s quer 
em Portugal e na Europa 
e em África, no caso, em 
Marrocos.
A ligação da empresa de 
Gandra com a cadeia nor-
te-americana de fast 
food, de resto, já resultou 
no desenvolvimento de 
equipamento exclusivo e 
valeram-lhe prémios in-
ternacionais. Um desses 
exemplos é a janela Drive 
para todos os restauran-
tes da McDonald’s na Eu-
ropa, com sistema anti 
bala.
A relação empresarial 
com a marca McDonald´s 
já dura há vários anos e o 
proprietário, José Fer-
nando Martins, diz que 
ajudou a impulsionar a 
sua própria empresa. 
Atualmente, a Manuaço é 
responsável por desen-
volver muitos dos mate-
riais e sistemas imple-
mentados na McDonald’s 
Portugal e Europa. “A 
McDonald´s é uma casa 
espetacular para quem 
gosta de desenvolver, 
porque nunca estão satis-
feitos e querem sempre 
melhorar”, disse o empre-
sário de Paredes também 
ele um apreciador con-
fesso das Hambúrgueres. 
“Aqui sei o que como”, 
concluiu.

Staff do McDonald's Paredes

Regina Alves (Mc Donald's) e
José Fernando Martins ( Manuaço) 

uma dupla de sucesso e inovação
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

VALDEMAR FERREIRA
Faleceu no dia 4 de outubro com 85 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua D, Nuno Alvares Pereira, nº. 1902,  

Baltar, Paredes. Era casado com Maria Augusta Nunes Moreira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

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

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ARMANDO MANUEL 
PINTO CORREIA
Faleceu no dia 25 de setembro com 60 anos. 
Era natural de Beire-Paredes e residente em 

Nevogilde, Lousada. Era casado com Maria Margarida Meireles 
Martins.

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

NEVOGILDE/ LOUSADA

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA  
DA ROCHA
Faleceu no dia 2 de outubro com 68 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

em Gandra, Paredes. Era casado com Júlia Ferreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
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  
GANDRA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO  
DE PINHO MACHADO
Faleceu no dia 27 de setembro com 55 anos. 
Era natural de Baguim do Monte - Gondomar  

e residente na Rua 5 de outubro, nº. 55, Paredes. Era casado 
com Maria Conceição Barbosa Moreira.

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

MARIA ISABEL COELHO  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 3 de outubro com 89 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 

residente na Rua do Carreiro da Lama, nº. 25, Paredes.  
Era solteira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

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

PAREDES

FALECEU

MARIA NAZARÉ  
RIBEIRO ALVES
Faleceu no dia 15 de setembro com 82 anos. 
Era natural de Mouriz- Paredes e residente na 

Rua da Devesa, nº. 78, Paredes. Era solteira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO  
DA ROCHA GONÇALVES
Faleceu no dia 8 de outubro com 68 anos. Era 
natural de Irivo-Penafiel e residente na Rua 
do Monte da Passagem, nº.11-A, Paredes.  Era 

casado com Maria da Conceição de Sousa Ferreira Gonçalves.

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, segunda-feira, dia 14 de outubro, às 19 horas na 
Igreja Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

LUIS DE SOUSA
Faleceu no dia 24 de setembro com 80 anos.  

Era natural de Peroselo- Penafiel e residente na 

Rua Dr. António Rangel, nº. 16, Paredes.  

Era casado com Alzira dos Prazeres Nunes da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

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

PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA  
FERREIRA DA CUNHA
Faleceu no dia 2 de outubro com 74 anos.  

Era natural de Vilela - Paredes e residente  

na Rua S. Cristóvão, n.º 1956, Rio Mau, Vila do Conde.  

Era casado com Maria Adelina Coelho Barbosa.

 

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  José Maria.

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
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FALECEU

AMADEU MOREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 1 de outubro com 74 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua da Memória, nº. 158, Arreigada, Paços de Ferreira.  
Era casado com Maria Luísa Moreira de Carvalho.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO PINTO  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 5 de outubro com 50 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua 25 de Abril, nº. 81, Gonda-

lães, Paredes. Era casado com Antonieta da Rocha Carvalho.

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, segunda-feira, dia 14 de outubro, às 21 horas na 
Igreja Paroquial de Bitarães, 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  
GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

ERNESTO DA SILVA PASSOS
Faleceu no dia 2 de outubro com 71 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

Lyon, França.  Era Viúvo.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

 

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM  
NUNES FERREIRA
Faleceu no dia 2 de outubro com 79 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rua Aldeia Nova, nº. 247, Duas Igrejas, Paredes.   
Era casado com Albina de Jesus Sousa dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PUB

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências

Campeonato Norte 
de Ralis termina com 
prova em Paredes

Vai decorrer nos próxi-
mos dias 12 e 13 de outubro, 
o Rali de Paredes. O evento, 
que assinala a última prova 
do Campeonato Norte de 
Ralis, e que é igualmente 
pontuável para o Challenge 
1000, Copa 106 e desafio 
Kumho Norte, terá início às 
20h50 de dia 12 com a Su-
per Especial noturna e ter-
minará no dia seguinte, pe-
las 16h40, com o pódio, jun-
to à Câmara Municipal de 

Paredes. André Cabeças é 
líder destacado na tabela 
classificativa, embora mate-
maticamente falando, con-
tinua na corrida a par dos 
pilotos Filipe Madureira e 
Lucas Simões.

A prova de Paredes vai 
ser disputada em asfalto ao 
longo de sete PEC´s num to-
tal de 181,87 Km e com 61, 
81 km contra o cronómetro. 
A lista de inscritos contabili-
za 57 pilotos. 
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