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ELES SÃO OS NOVOS 
PRESIDENTES DE JUNTA  
E GOSTAM DO OFÍCIO
DESTAQUE. Os autarcas estão, por estes dias, a celebrar os primeiros dois 
anos do mandato autárquico 2017-2021. Para assinalar a data O Progresso de 
Paredes foi ao encontro dos oito presidentes de Junta de Freguesia que há 
dois anos foram eleitos pela primeira vez.   PÁGS. 11 A 13
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EDITORIAL/OPINIÃO

A 
tentação no momento actual para falar sobre o dra-
ma (que digo eu, a tragédia) de um clube de futebol, 
o Sporting, é muito grande.

Para fugir a ela dedicarei estas poucas linhas a outro fenó-
meno, o partidário, que em comparação com o fenómeno fute-
bolístico tem a particularidade de ser episódico (a sua explosão 
fervorosa é na altura de eleições) e não permanente como neste 
último. Tal qual o futebol, o fenómeno clubístico partidário tem 
os seus profissionais, mas são mais hipócritas: dizem que têm 
amor à camisola.

Sendo que à camisola chamam Princípios, Valores, Ideolo-
gias, enfim, uma numerosa nomenclatura casuística, para justi-
ficar que não mudam de camisola quando mudam de clube.

Enquanto os futebolistas justificam, sem necessidade de 
pudor, a mudança para o clube arquirival com a afirmação de 
que são profissionais ou a mudança para um clube mais rico e 
melhor pagador, como a evolução natural na carreira.

Pelo contrário os políticos profissionais nunca assumem as 
reais razões, geralmente ligadas a ambição pessoal ou vontade 
de protagonismo, e consagram o altruísmo e a filantropia de 
u m a  s u a  eve n t u a l  o p ç ã o  p e l o  c l u b e  o p o s t o ,  c o m o 
justificativas.

Muito parecido é quando a transferência para um clube al-
ternativo é um flop (referência explícita ao nome de um politico 
no programa contra-informação), que condena o político ou o 
futebolista a uma travessia no deserto ou mesmo a pendurar as 
botas; expressões felizes igualmente aplicáveis às situações 
paralelas.

Mas o que me chateia aqui (e está-se mesmo a ver que cha-
teia, porque se não chateasse não escreveria sobre isto) não é 

este paralelismo, mas o da febre clubística que de uma forma 
parece que futebolística impera nos partidos.

Porque hei-de eu ser de um partido em toda e qualquer cir-
cunstância como sou de um clube de futebol em toda e qualquer 
circunstância?

Porque hei-de eu mimeticamente compartilhar com todos 
os meus correligionários todos os princípios, valores, objecti-
vos, sendo tal condição sine qua non para ser bem visto pelos 
meus pares, tendo que tratar todos os que o não são mais do que 
meus adversários como meus inimigos?

Também não digo que os partidos políticos deviam funcio-
nar como, por exemplo, o clube Sporting , ou seja, em 5 Sportin-
guistas encontrarmos 15 opiniões…

Mas porque não é legítimo, nem possível, por exemplo, nas 
opções nacionais ser do CDS e nas opções locais ser pelo PS? Ou 
Vice-versa, para não pensarem que me estou a encostar.

Ou, até, ser da CDU? Pessoalmente não me repugnava, sen-
do eu um jovem conservador de direita, em Parada de Todeia, 
ser candidato à Junta de Freguesia ao lado de quem está no po-
der, mesmo que filiado noutro partido.

A questão é que nesta opções partidárias, como noutras, 
apesar de não haver uma FPF, a filiação num partido é “clubísti-
ca” exige exclusividade.

A exclusividade é limitadora e reduz-nos a simples 
paralelepípedos.

Por isso é que, pessoalmente, não sei qual é a cor de um pa-
ralelo político.

Mas já no futebol sei: 
É azul como o FC Porto e o União de Paredes;
É preto como a Académica;
É verde e vermelho como Portugal…
Mas às vezes também sou das cores do Alverca, Beira-Mar, 

Chaves, Tondela, Feirense, Farense e claro, de novo, e sempre, 
Académica!

Bem, chego à conclusão que sou quase um Arco-Íris!
Curiosamente “Coligação arco-íris” é o nome genericamen-

te dado a quando muitas e diversas forças políticas se unem.
Viva o Futebol!

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O MAL DOS PARTIDOS 
(Quando são clubes)

       TRIBUTO …

N
o início da década de quarenta do sécu-

lo XX, uma nova Professora apresen-

tou-se na Escola Primária de Paredes 

– hoje Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – 

onde foi colocada, vinda da Escola de Ribaçais, em 

Abragão, Penafiel. Foi uma surpresa muito agradá-

vel, pois tratava-se da esposa do Delegado da Esco-

la e Delegado Escolar, o Professor Rocha Leal. A 

professora Olga da Silva Paiva nasceu em 1913, no 

Concelho de Lamego. Foi colocada em Paredes, por 

concurso, por ter sido criada uma nova sala na Esco-

la da Vila, sendo recebida com grande festa, organi-

zada pelos futuros colegas e alunos, que lhe deram 

as Boas Vindas. Quando muito jovem terminou o 

seu curso do Magistério Primário e ficou sujeita às 

vagas, fora da sua terra. Tocou-lhe Ribaçais de Pe-

nafiel e lá conheceu, mais tarde, um novo professor 

por quem se apaixonou e com quem casou. Ao 

abandonar Ribaçais, por ter sido colocada em Pare-

des, houve protestos contra a saída da professora, 

querida pelos alunos e pelos pais destes, porque os 

tratava como família e ajudava os 

menos favorecidos na aprendiza-

gem, depois do horário escolar, para 

manter as turmas ao mesmo nível no 

progresso. Houve lágrimas de des-

consolo pela sua saída. Chegou a Pa-

redes com o estatuto de professora 

competente e amiga dos alunos em-

penhados. Diz quem a conheceu, co-

mo aluna, que a Professora afirmava 

que as suas alunas tinham que dar 

em “tábuas e não em casqueiras” 

(termo muito popular na época). Dizia-se que gos-

tava que todas estudassem e estivessem atentas às 

suas lições. Antes da democracia, sabia-se que os 

Professores usavam a cana ou a palmatória, para 

exercer pressão sobre os alunos mal comportados 

ou que não faziam os trabalhos de casa. A Professo-

ra Olga costumava usar outras medidas: falar com 

as alunas para as comprometer no estudo, e para as 

que não cumprissem, chamava os pais. Tinha sem-

pre uma palavra meiga, e como o De-

legado Escolar saía sempre um pouco 

mais tarde da Delegação, esperava 

por ele na escola, com as alunas “atra-

sadas no seu desenvolvimento”, com 

quem repartia o seu lanche, para as 

obrigar a fazer os trabalhos extras. A 

“D. Olga” usava um tom de voz cati-

vante, mas era exigente consigo no 

dever de ensinar com aproveitamen-

to escolar das alunas e na disciplina do 

empenhamento das mesmas na for-

ma de aprender. Tornou-se credora de muita estima 

e foi respeitada por todos com quem com ela lidou 

ou conheceu. Tinha relações de amizade que pre-

servou durante toda a sua vida, na Escola e na sua 

vida privada, num diálogo aberto que a distinguia 

como uma pessoa culta e moralmente bem forma-

da. Boa esposa e mãe, tinha também uma família 

que a considerava como a “Madrinha de todos”. Par-

tiu em 1992, deixando saudades.

Olga Silva Paiva (Professora)

POR: GASTÃO MOREIRA

Embora o Coaching não seja uma 
prática recente, ainda é por muitos 
desconhecido. O Coaching é pois 
uma das melhores ferramentas de 
desenvolvimento e superação 
pessoal e profissional, que possui 
especificidades que o tornam úni-
co. Difere pois da psicologia, psi-
c o t e r a p i a  e  m u i t o  m a i s  d a 
psiquiatria! 
No Coaching trabalha-se o futu-
ro…ou seja o objetivo (Sonho) que 
o cliente (coachee) pretende al-
cançar na sua vida pessoal ou pro-
fissional. Através de “questões 
profundas” por parte do Coach, o 
cliente (coachee) vai desenvolven-
do o autoconhecimento, permitin-
do assim superar pensamentos/
emoções “limitantes” que o impe-
dem de avançar. Ao longo das vá-
rias Sessões de Coaching vai-se 
monitorizando o avanço obtido 
(através de ações concretas a exe-
cutar) e ajustando se necessário as 
estratégias, para que ultrapasse as 
resistências sentidas ao longo do 
Plano de Ação delineado! O Pro-
cesso de Coaching culmina assim 
na concretização do objetivo (So-
n h o ) ,  p o r  p a r t e  d o  c l i e n t e 
(coachee). 
Quando se tratam de objetivos 
(Sonhos) a concretizar a muito lon-
go prazo, pretende-se que no Pro-
cesso de Coaching, o coachee ad-
quira/desenvolva competências 
necessárias para que de forma au-
tónoma possa conseguir seu So-
nho. No entanto, caso ocorram 
novas circunstâncias, Sessões de 
Coaching de “seguimento” deve-
rão ser agendadas para que se leve 
a bom porto o Processo de Coa-
ching iniciado. 
No Coaching, o sucesso ocorre 
sempre em primeiro lugar  no 
cliente (coachee) e só depois no 
C o a c h ,  o  p r o f i s s i o n a l  d o 
Coaching.
Afinal, qual é mesmo o seu Sonho?

Coaching?  
De que se trata?

JOSÉ CASTRO
COACHING NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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D
esconhecidos 
assaltaram uma 
loja de malas, em 

Baltar, Paredes. O assalto 
terá ocorrido cerca das 
3h30 da madrugada do dia 
18 de outubro. 

Apesar da loja se locali-
zar numa zona habitacional, 
num prédio de vários anda-
res, ninguém se terá aperce-
bido do furto. Não se sabe 
quantos assaltantes come-
teram o crime.

Os larápios partiram a 
porta de vidro, forçaram as 
portadas metálicas e leva-
ram malas, cintos, sapatos e 
mochilas de reputadas mar-
cas nacionais e internacio-
nais e fugiram sem deixar 
rasto. Foi a GNR que contac-
tou Francisco Alves, de ma-
drugada, e que o informou 
que a sua loja tinha sido alvo 
de um furto.

O proprietário da loja fa-

la num prejuízo na ordem 
dos 25 mil euros. 

“Eles já  sabiam o que 
queriam, pois, roubaram 

a p e n a s  o s  p r o d u t o s  d e 
maior valor e que eram da 
nova coleção, tendo chega-
do recentemente. Deixaram 

a minha loja verdadeira-
mente despida", referiu ao 
Progresso de Paredes, Fran-
cisco Alves.

No último ano este foi o 
terceiro assalto na Bag´s 
Store o que leva o empresá-
rio a questionar “se vale a 

p e n a  c o n t i n u a r  c o m  o 
negócio”. 

No primeiro assalto, em 
15 de março de 2018, os la-
drões dispararam um tiro de 
caçadeira contra a porta de 
vidro e entraram na loja. De-
pois, furtaram 150 malas e 
mochilas de reputadas mar-
cas nacionais e internacio-
nais e fugiram sem deixar 
rasto. 

Em agosto deste ano os 
amigos do alheio, segundo 
Francisco Alves, voltaram a 
assaltar o estabelecimento. 

“É normal sentir enorme 
insegurança com esta vaga 
de assaltos. Assim é incon-
cebível trabalhar. Sei que 
tem havido roubos nas lojas 
que vendem artigos da Ca-
valinho aqui em Paredes, no 
Marco de Canaveses e em 
Paços de Ferreira. São obje-
tos que se vendem facilmen-
te nas feiras”, referiu ainda. 
O caso está a ser investiga-
do pela GNR do posto de 
Paredes.

Loja de malas de Baltar assaltada pela 3ª vez
INSEGURANÇA. No último ano este foi o terceiro assalto na Bag´s Store o que leva o empresário a questionar-se “se vale a pena con-
tinuar com o negócio”. 

António Orlando  | texto

PUB

Reformado detido por abuso sexual de homem
U m  r e f o r m a d o  d e  5 3 

anos foi detido pela Polícia 
Judiciária (PJ) do Porto, por 
suspeitas de ter abusado 
sexualmente de um outro 
homem, de 52 anos, com 
anomalia psíquica grave, na 

instituição em que ambos 
partilhavam o quarto, em 
Paredes.

A PJ refere que a deten-
ção ocorreu na sequência 
de uma denúncia “por parte 
de uma instituição de aco-

lhimento onde a vítima, um 
homem de 52 anos e com 
anomalia psíquica grave, se 
encontra 
institucionalizada”.

“O agressor teria proxi-
midade e exerceria alguma 

ascendência sobre a vítima, 
pelo que, aproveitando-se 
da sua grave incapacidade e 
por partilharem o mesmo 
quarto, levou-a à prática de 
atos de natureza sexual", 
acrescenta a PJ.
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D
e z  h o m e n s  e 
uma mulher com 
i d a d e s  c o m -

preendidas entre os 21 e os 
65 anos, foram detidos pela 
GNR pelo crime de tráfico 
de estupefacientes, nas lo-
calidades de Amarante, Fel-
gueiras, Marco de Canave-
ses, Penafiel e Paredes.

As detenções concreti-
zadas no dia 16 de outubro, 
foram o culminar de uma 
investigação criminal leva-
da a cabo pelo Núcleo de 
Investigação Criminal do 
Porto, que teve a duração 
de cerca de dois anos. “Os 
militares desencadearam 
uma operação, na qual fo-
ram detidos os suspeitos 
que se dedicavam ao tráfico 
de droga, tendo, na sequên-

cia das diligências de inves-
tigação, dado cumprimento 
a 20 mandados de busca 

domiciliária, três manda-
dos de busca em anexos e 
18 mandados de busca a 

veículos”, explica fonte da 
GNR.

Durante a operação poli-

cial foi apreendido o seguin-
te material: 11 880 doses 
de heroína; 6 915 doses de 

cocaína; 6 balanças de pre-
cisão; 22 telemóveis e 28 
154 euros em numerário.

No decorrer da opera-
ção, foram empenhados 
cerca de 100 militares dos 
Comandos Territoriais do 
Porto, Aveiro, Viana do Cas-
telo, Vila Real e Braga e da 
Unidade de Intervenção.

Dos onze detidos pre-
sentes ao Tribunal Judicial 
de Marco de Canaveses, a 
quatro foi-lhes aplicada a 
medida de coação de prisão 
preventiva. A cinco detidos 
foi-lhes aplicada a medida 
de coação de apresenta-
ções diárias no Posto Poli-
cial das suas áreas de resi-
dência, sendo que aos res-
t a n t e s  d o i s ,  f o i - l h e s 
aplicada a medida de coa-
ção de apresentações se-
manais no Posto Policial das 
suas áreas de residência.

Onze detidos por tráfico de droga
CRIME. Alegados traficantes vendiam droga nas localidades de Amarante, Felgueiras, Marco de Canaveses, Penafiel e Paredes.

António Orlando  | texto

A GNR de Paredes voltou 
a deter um jovem de 21 anos, 
conhecido por Sapinho, por 
furto e condução ilegal. O jo-
vem sem habilitação legal 
para a prática da condução 
foi intercetado a conduzir 
um veículo que havia sido 
furtado na véspera. 

“Sapinho”, é bem conheci-
do das autoridades e já tinha 

sido detido em fevereiro des-
te ano, depois de ter furtado 
uma ambulância dos Bombei-
ros Voluntários de Paredes, 
para ir ao Bairro do Cerco, no 
Porto, comprar droga.

Acabou intercetado pela 
PSP e ainda tentou atropelar 
dois agentes. Conseguiu fu-
gir, tendo sido detido horas 
depois pelo NIC de Penafiel, 
a quem confessou o crime. 
Apesar de ser suspeito de 
dezenas de furtos, acabou li-

bertado. Foi agora novamen-
te detido na sequência de 
uma denúncia por furto de 
veículo.

Na nova detenção, os mili-
tares do Posto de Paredes 
contaram com o reforço do 
Núcleo de Investigação Cri-
minal de Penafiel.

O detido, após ser presen-
te ao Tribunal, ficou sujeito à 
medida de coação de prisão 
domiciliária com recurso a 
pulseira eletrónica.

Sapinho voltou a roubar transporte

António Orlando  | texto

Convocatória 
Nos termos do artigo 23 dos estatutos da Adega Cooperativa de Paredes, CRL convoco os 

Senhores Cooperadores a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no auditório da 
Casa da Cultura de Paredes, no dia 2 de novembro de 2019 pelas  13 horas com a seguinte

Ordem de Trabalhos;

1 - Apreciar e votar o relatório de gestão e contas dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018.

2 - Apreciar e votar o Parecer do Conselho Fiscal referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018

Se à hora marcada para a Assembleia Geral não estiver presente mais de metade dos coope-
radores, a Assembleia funcionará uma hora mais tarde, com qualquer numero de presenças arti-
go 26.2

Paredes 17 de outubro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral

Os votos dos Cooperadores por correspondência e por representação devem respeitar as regras 
definidas nos artigos 31 e 32 dos estatutos, designadamente quanto ao mandato, que deve constar de 
documento escrito com assinatura reconhecida nos termos legais (por notário, advogado ou 
solicitador).

Nota: O Sr. Associado tem á sua disposição na Cooperativa Agrícola de Paredes, na Rua Infan-
te d. Henrique, nº 94 - Paredes, o relatório e contas dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018, bem 
como o Parecer do Conselho Fiscal.

O Progresso de Paredes - 25/10/2019
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A 
equipa de enfer-
magem do Servi-
ço de Ortopedia 

do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) assina-
lou no dia 16 de outubro, o 
Dia Mundial da Coluna.

A iniciativa, realizada no 
Hospital Padre Américo, 
além dos vários projetos a 
decorrer na comunidade pa-
ra a prevenção de lesões ós-
seas, abordou também te-
mas relacionados com o pa-
p e l  d o  e n f e r m e i r o  n a 
p r e v e n ç ã o  d e  l e s õ e s 
músculo-esqueléticas.

“As principais doenças da 
coluna, entre outras, são as 
hérnias, escoliose e lesões 
causadas por acidentes de 
viação e de trabalho”, divul-

Ninguém dá à coluna a verdadeira 
importância até aparecerem as queixas
SAÚDE.  Dia Mundial da Coluna assinalado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Patologia da coluna afeta, principalmente mu-
lheres, cerca de 55%.

António Orlando  | texto
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gou Joaquim Moreira, enfer-
meiro gestor do Departa-
mento Cirúrgico e do Servi-
ço de Ortopedia, na abertura 
da sessão.

“Ninguém dá à coluna a 
verdadeira importância até 
aparecerem as queixas. É im-
portante prevenir as lesões, 
fazendo exercício, tendo 
uma alimentação saudável e 
prestar atenção à postura, 
mesmo a dormir”, alertou 
ainda o enfermeiro.”

 “A partilha de conheci-
mento nesta área é de extre-
ma importância. A patologia 
da coluna afeta muitas pes-
soas, principalmente mulhe-
res, cerca de 55%”, salientou 
Filipa Carneiro, Diretora 
Clínica.

Filipa Carneiro, sobre o 

Serviço de Ortopedia, re-
lembrou que “nesta área da 
coluna, há que referir a cirur-
gia altamente diferenciada e 
salientar as cirurgias de ur-
gência à coluna de grande 
complexidade, esta é uma 
região com muita traumato-
logia, e a excelência dos cui-
dados pós-operatório”.

A terminar a manhã, hou-
ve ainda um momento lúdico 
onde foram realizados exer-
cícios de relaxamento e for-
talecimento da coluna para 
prevenir lesões nos profis-
sionais de saúde.

João Barros da Silva, dire-
tor do Departamento Cirúr-
gico, felicitou a organização 
da iniciativa, visto que “qual-
quer comemoração implica 
um dia para refletir sobre os 

temas, neste dia importa 
compreender a gravidade 
das patologias associadas à 
coluna”.

O diretor do Departa-
mento Cirúrgico deixou tam-
bém “uma palavra de apreço 
à equipa de enfermagem, 
não só na área da coluna, mas 
e m  t o d a s  a s  s i t u a ç õ e s 
ortopédicas”.

Carlos Alberto, presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração do CHTS, elo-
giou “a dinâmica do Serviço, 
a preocupação do querer ir 
mais além, reforçando a 
cultura de diferenciação do 
Hospital”. “Na Ortopedia, 
temos profissionais de ex-
celência e somos reconhe-
cidos por isso”, concluiu o 
presidente.
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LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

■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

A 
Santa Casa da Mi-
sericórdia de Pa-
redes inaugurou, 

no dia 10 de outubro, as obras 
de requalificação do Lar Elias 
Moreira Neto.

A intervenção foi apoiada 
em 186 mil euros pela com-
participação do Fundo Rai-
nha D. Leonor, da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa. 

Rui Leitão congratulou-se 
pela 56ª inauguração de 
obras financiadas pelo Fundo 
em todo o país. Refira-se que 
o fundo foi instituído pelo an-
tigo Provedor Santana Lopes 
para apoiar as Misericórdias 
congéneres com uma dota-
ção de 5 milhões de euros. Em 
2019 já foram aprovados 43 
projetos, adiantou o dirigen-
t e  d o  Fu n d o  R a i n h a  D. 
Leonor. 

A Misericórdia de Paredes 
investiu cerca de 300 mil eu-
ros na remodelação parcial 
do rés-do-chão do edifício do 
Lar, arranjo exterior dos jar-
dins e anexos.

O Lar Elias Moreira Neto 
ficou dotado de espaço de au-
ditório, cafetaria e bar, cabe-
leireiro, sala de convívio e sa-
la de atividades. Tem capaci-
d a d e  p a r a  m a i s  d e  6 0 
utentes.

Segundo o Provedor da 
Misericórdia de Paredes, as 
obras consubstanciaram-se 
na “retirada da lavandaria e 
serviços administrativos do 
edifício principal para reser-
var este espaço para as fun-
ções sociais. Os serviços de 
apoio ao domicílio foram re-
novados. No rés do chão, o 
piso foi todo remodelado ex-
ceto o piso do refeitório e sala 
de repouso, o que será feito 
até ao final do ano”, explicou 
Ilídio Meireles. 

O responsável aproveitou 
a ocasião para criticar as difi-
culdades que são colocadas 
às IPSS. Quer ao nível dos 
concursos que permitam o 

Misericórdia inaugurou obras de  
requalificação do Lar Elias Moreira Neto
REQUALIFICAÇÃO.  Cerimónia contou com a presença dos membros da Mesa Administrativa da Misericórdia de Paredes, prove-
dores de diferentes Santas Casas, membros da Misericórdia de Lisboa e membros da União das Misericórdias, entre outras 
individualidades.

António Orlando  | texto
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Convocatória 
Nos termos do artigo 35.m dos estatutos da Adega Cooperativa de Paredes, CRL convoco os Se-

nhores Cooperadores a reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar no auditório da Casa 
da Cultura de Paredes, no dia 2 de novembro de 2019 pelas 14 horas com a seguinte

Ordem de Trabalhos;

1 – Apreciar a comunicação da resolução de expropriar pela Câmara Municipal de Paredes, através 
do processo expropriativo urgente, para a aquisição das instalações da Adega Cooperativa de Pare-
des, CRL, pelo valor de €779.397,00 (setecentos e setenta e nove mil trezentos e noventa e sete euros) 
e consequente aprovação da proposta.

2 – Conferir poderes aos membros da Direção José Augusto Gaspar Barbosa Leão, António Augus-
to Meireles Ruão Pinto e Arlindo José Neto Lourenço, para outorgar a competente escritura de venda 
pelo referido valor.

3 – Fixar um prazo de noventa dias, contados após a escritura de venda, para regularização do pa-
gamento aos Cooperadores credores.

4 – Aprovar a acta da Assembleia em minuta, para maior celeridade dos procedimentos a adotar.

Se à hora marcada para a Assembleia Geral não estiver presente mais de metade dos cooperadores, 
a Assembleia funcionará uma hora mais tarde, com qualquer numero de presenças artigo 26.2.

Paredes 17 de outubro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral

Os votos dos Cooperadores por correspondência e por representação devem respeitar as regras 
definidas nos artigos 31 e 32 dos estatutos, designadamente quanto ao mandato, que deve constar 
de documento escrito com assinatura reconhecida nos termos legais (por notário, advogado ou 
solicitador).

O Progresso de Paredes - 25/10/2019

acesso a fundos, quer ao nível 
da legislação laboral, nomea-

damente, nas questões rela-
cionadas com o aumento do 

salário mínimo “para quem 
não produz riqueza. Se o Go-

verno aumenta o salário míni-
mo terá de olhar para esta 
realidade [sector social] com 
olhos diferentes. Deve confe-
rir uma ajuda substancial às 
entidades socialmente ne-
cessárias que não produzem 
riqueza mas tem o mesmo 
impacto social”, referiu.

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, participou na inaugu-
ração, a convite do provedor 
da Misericórdia de Paredes e 
ficou a saber que a Autarquia, 
assim como a Misericórdia de 
Lisboa, vai ser proposta a “no-
vo irmão benemérito”. A falta 
de creches no concelho foi 
abordada pelo autarca, afir-

mando Alexandre Almeida 
que estão identificadas “vá-
rias escolas primárias vazias 
que podem ser afetadas para 
creches”. O autarca garantiu 
que a Câmara “está disponí-
vel” para financiar a elabora-
ção de candidaturas no âmbi-
to do Programa de Alarga-
m e n t o  d a  R e d e  d e 
E q u i p a m e n t o s  S o c i a i s 
(PARES).

Na cerimónia protocolar 
foi ainda reafirmado pela Mi-
sericórdia a decisão de con-
truir um lar com 40 camas na 
antiga Escola Básica 2,3 Bal-
tar e de uma creche na escola 
primária da Madalena, em 
parceria com o município.
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A 
formação do novo 
Governo não per-
mitiu a repescagem 

do presidente do PS/Paredes 
para o cargo de deputado tal 
como era expectável. José Car-
los Barbosa, em função dos re-
sultados eleitorais das legislati-
vas, ficou a quatro lugares de 
ter entrada direta pelo círculo 
eleitoral do Porto na Assem-
bleia da República como depu-
tado da Nação.  

António Costa para a for-
mação do seu novo Governo 
chamou poucos militantes do 
PS/Porto e com isso o Presi-
dente do PS/Paredes, José Car-
los Barbosa, pelo menos para já, 
ficou fora do Parlamento. 

O socialista, episodicamen-
te, esta sexta-feira, dia 25 de 
outubro, toma posse como de-
putado, mas de seguida será 
desapossado do lugar com o 
regresso ao hemiciclo de S. 
Bento dos camaradas do PS/
Porto que até aqui faziam parte 
do Governo. Desse modo pelo 
menos para já, acabam as espe-
ranças do paredense em ser 
repescado para o cargo de de-
putado. São os casos de Ana 
Paula Vitorino, que não foi re-
conduzida como ministra e que 

passa a deputada; de Isabel 
Oneto, que não aceitou man-
ter-se no cargo de Secretária 
de Estado Adjunta e da Admi-
nistração Interna e de José Luís 
Carneiro que trocou a Secreta-
ria de Estado das Comunidades 
pelo lugar de secretário-geral 
adjunto do PS e, por essa via, 
está também de regresso à con-
dição de deputado. 

Para que José Carlos Barbo-
sa pudesse ser deputado, esses, 
ou outros três camaradas da 
lista de eleitos pelo PS/Porto 
teriam de abdicar dos cargos de 
deputados. O único que abdi-
cou, para ser ministro, foi Pedro 
Matos Fernandes que volta a 
ser Ministro do Ambiente e 
Ação Climática. Contatado pe-
lo Progresso de Paredes, José 
Carlos Barbosa, mostrou-se 
“supertranquilo”, porque tem 

uma profissão, na ferrovia, na 
qual se diz “empenhado a todo 
gás”. No futuro, se por algum 
motivo voltar a ser chamado 
para o parlamento promete as-
sumir as suas “responsa- 
bilidades”.

José Carlos Barbosa 
deputado por um dia
GOVERNO.  Socialista, episodicamente, esta sexta-feira, dia 25 
de outubro, toma posse como deputado, mas de seguida será 
desapossado do lugar.

António Orlando  | texto

BALTAR
PAREDES

Telm.: 917 457 007

A escolha será sempre individual. O que serve para um, pode não servir 
para o outro.

Precisamos ter a consciência de que a OMS preconiza a escovação 3 ve-
zes ao dia. Pela manhã (após o pequeno-almoço, à tarde (após o almoço) e à 
noite (antes de deitar). Claro que essa é a situação ideal e nem sempre é a 
que vivemos. Por isso precisamos ter mais cuidado e atenção na qualidade 
do tempo que investimos na manutenção da higiene oral.

A escova convencional é uma ótima escolha desde que utilizada correta-
mente. Um boa escovação deve incluir além de todas as faces dos dente, a 
escovação da língua, onde se acumulam diversos tipos de bactérias que po-
dem ser prejudiciais à nossa saúde. O tempo de escovação deve ser o neces-
sário para compreender toda essa superfície.

Uma boa alternativa é a utilização da escova elétrica, que otimiza o tem-
po de escovação uma vez que além de realizarmos os movimentos habituais 
da escovação a própria escova possui os seus próprios movimentos o que 
colabora para a eficácia da higiene oral.

Como foi dito anteriormente, a escolha será sempre individual com o au-
xílio de um médico dentista que terá sempre em conta as necessidades de 
cada um, tal como próteses, implantes, aparelhos ortodônticos, problemas 
da gengiva, etc...

M a n t e n h a  u m a  b o a  h i g i e n e  o ra l  e  v i s i t e  u m  m é d i c o  d e n t i s t a 
regularmente.

A saúde começa pela boca!

Escova dedentes, elétrica ou  
convencional, qual a melhor escolha?

RENATA BELA

Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia

CORREÇÃO
Na anterior edição de O 

Progresso de Paredes 

(PP), a lista de novos depu-

tados eleitos pelo círculo 

eleitoral do Porto publica-

da pelo PP não menciona-

va os nomes de Ana Cristi-

na Cardoso Dias Mesqui-

ta, arqueóloga e de Diana 

Jorge Martins Ferreira, 

psicóloga, ambas eleitas 

pela coligação CDU – Por-

to.  Às novas deputadas e à 

coligação pedimos descul-

pas pelo lapso.
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A 
Associação Ban-
deira Azul da Eu-
ropa (ABAE) atri-

buiu a 18 estabelecimentos 
escolares do concelho de 
Paredes o prémio Eco Escola 
2018-2019 pelos seus com-
portamentos e projetos di-
recionados para o meio am-
biente e sustentabilidade.

A cerimónia de entrega 
do prémio decorreu na sex-
ta-feira, 18 de outubro, no 
Pavilhão Multiusos de Gui-
marães, no Dia das Bandei-
ras Verdes, e contou com a 
presença de alunos e profes-
sores representantes das 
escolas de Paredes e do Vice-
-Presidente da autarquia, 
Francisco Leal, e do Verea-
dor da Educação,  Paulo 
Silva.

Os 18 estabelecimentos 
escolares premiados são: 
Centro de Formação Profis-
sional das Indústrias da Ma-
d e i r a  e  M o b i l i á r i o  – 
CFPIMM, Colégio Casa – 
M ã e ,  E s c o l a  B á s i c a  d a 
Serrinha, Escola Básica de 
Bitarães, Escola Básica de 
Cristelo, Escola Básica de 
Paredes, Escola Básica de 
Vilela, Escola Básica e Se-
cundária de Vilela, Escola 
Básica N.º 1 de Sobreira, Es-
cola EB 2,3 Sobreira, Escola 

EB Nº 1 de Rebordosa, Esco-
la EB Recarei, Escola EB/S 
de Rebordosa, Escola Se-
cundária de Paredes, Jardim 
de Infância de Estrebuela, 
Jardim de Infância de S. 
Marcos, Jardim de Infância 
de Talhô – Gondalães e Jar-
d i m  d e  I n f â n c i a  M o n t e 
Mouriz.

Para o autarca Francisco 
Leal é de sublinhar “o empe-
nho que os pelouros do Am-
biente e da Educação têm ti-
do na promoção da susten-
tabilidade ambiental junto 
das crianças e da comunida-
de escolar, o que lhes valeu 
este reconhecimento”.

O Eco Escolas é um pro-
grama educativo internacio-

nal que envolve vários par-
ceiros e que colaboram em 
financiamentos específicos 
de diferentes atividades, no-
meadamente os concursos.

Segundos os promoto-
res, o objetivo é “a melhoria 

do desempenho ambiental 
das escolas, contribuindo 
para a alteração de compor-
tamentos e do impacto das 
preocupações ambientais 
nas diferentes gerações, re-
conhecendo e premiando o 

trabalho por elas desenvol-
vido”. Além disso, o progra-
ma pretende ainda “criar 
hábitos de participação e de 
cidadania” e “encontrar so-
luções que permitam me-
lhorar a qualidade de vida 
na escola e na comunidade”.

O programa pode ser 
adotado por qualquer esco-
la, desde que se inscreva e 
que siga a sua metodologia.

Para receber o prémio a 
escola tem de demonstrar 
ter seguido a metodologia 

dos sete passos: Conselho 
Eco Escolas, Auditoria Am-
biental, Plano de Ação, Tra-
balho Curricular, Monitori-
zação e Avaliação, Envolvi-
mento da Comunidade e Eco 
Código. Terá de concretizar, 
pelo menos, dois terços do 
seu plano de ação e realizar 
atividades no âmbito dos te-
mas-base (água, resíduos e 
energia) e de, pelo menos, 
um dos temas do ano.

O plano de ação é dese-
nhado por cada escola e de-
verá tomar em conta a Agen-
da de prioridades de ação/
intervenção decidida pelo 
Conselho Eco Escolas. Em 
paralelo, as escolas são de-
safiadas a participar em di-
versos subprojectos que 
procuram (in)formar e apro-
fundar e premiar o trabalho 
no âmbito de temáticas es-
pecíficas, refere a organiza-
ção no site oficial.

Dezoito escolas de Paredes reconhecidas 
com a bandeira das boas práticas ambientais
EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  Eco Escolas é um programa educativo internacional, promovido pela Fundação para a Educação Ambiental 
(Foundation for Environmental Education – FEE), representado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

António Orlando  | texto
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PP - Como tem sido esta 
nova experiência?

Fernando Santos (FS) – 
Tenho algum conhecimento 
autárquico, pouco, mas 
acho que estou a portar-me 
lindamente.

PP - Como é que encon-
trou a Junta: tal como es-
perava ou foi surpreendi-
do por algo que não estava 
à espera de encontrar?

(FS) – No anterior man-
dato era secretário e embo-
ra estivesse um bocadinho 
infiltrado nas coisas apare-
cem sempre situações das 
quais não se estava à espera. 
Ainda assim não houve sur-
presas desagradáveis. Te-
mos feitios diferentes com 
maneiras diferentes de 
trabalhar.

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

(FS) – As dificuldades são 
sempre em torno das Finan-
ças, mas julgo que dentro 
das nossas possibilidades 
temos cumprido com o que 
prometemos. Em termos de 
obras, estamos um pouco 
aquém, até porque a priori-
dade foi arrumar a casa. 

PP - O que é que destaca 
da atividade desenvolvida 
n e s t e s  d o i s  a n o s  d e 
mandato? 

(FS) – Quando falo em 
arrumar a casa, falo das má-
quinas que não estavam a 
funcionar a 100%, foi neces-
sário recorrer às oficinas, 
vistorias, legalizações do 
material e dos funcionários 

que não estavam legais, etc. 
Isso leva o seu tempo e di-
nheiro. Não temos obra visí-
vel, mas no ́ trabalho de sa-
pa´ temos desempenhado 
bem o papel.

PP - No início do man-
dato o Presidente, Fernan-
do Santos, dizia que o prin-
cipal problema de Aguiar 
de Sousa era a mobilidade. 
Já foi dado algum passo pa-
ra resolver a situação?

(FS) – Ainda não existe 
transporte, mas o assunto 
está em cima da mesa e 
muito em breve conto re-
solver esse problema. A 
ideia é pôr ao serviço da 
população um mini-bus pa-
ra fazer o transporte de 
pessoas entre o autocarro 
“S. Pedro da Cova” e a esta-
ção da CP Recarei-Sobrei-
ra. Sem transporte não há 
desenvolvimento. As ter-
ras que se têm desenvolvi-
do fazem-no em torno do 
transporte.

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?

(FS) – É muito boa.

PP - Faltam dois anos 
para novas eleições, teme 
pelo incumprimento de al-
guma promessa eleitoral?

(FS) – Quando se fazem 
promessas há sempre algu-
ma que fica para trás. É pos-
sível que uma ou outra pro-
messa fique para concreti-
zar no próximo mandato. A 
ponte de Alvre é uma dessas 
promessas que ainda não 
será concretizada. É lamen-
tável que assim seja, é uma 
promessa de toda a gente, 
mas é uma obra cara. Mas é 
uma necessidade.

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado 
na freguesia até às próxi-
mas eleições?

(FS) – São os arruamen-
tos que passam pelo centro 
de Aguiar.  Em breve as 
obras vão começar. Além da 
rua ser estreita, tem muito 
mau piso. Vai ser alargada 
com suportes de muros e 
eliminadas algumas curvas.  

PP - Está a gostar da ex-
periência de ser Presiden-
te de Junta a ponto de hoje 
anunciar a vontade de con-
t i n u a r  n o  p r ó x i m o 
mandato?

(FS) – Isto é um bocado 
duro. Abdicamos de mui-
tas coisas junto da família. 
Se serei candidato? Não 
depende só de mim. Se ti-
ver o apoio da câmara se-
rei candidato. Gosto muito 
de trabalhar com a equipa 
do Dr. Alexandre Almeida. 
Já estive no PSD, mas são 
p e s s o a s  c o m  f e i t i o s 
diferentes.

Fernando Santos, eleito pelo PS 
Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa 

Eles são os novos Presidentes de Junta  
e gostam do ofício
DESTAQUE.  Os autarcas estão, por estes dias, a celebrar os primeiros dois anos do mandato autárquico 2017-2021. Metade do 
tempo que lhes foi dado pelo voto popular já é passado. Resta outro tanto para fazer o que não foi feito daquilo que foi prometido 
ao eleitorado. Para assinalar a data O Progresso de Paredes foi ao encontro dos oito presidentes de Junta de Freguesia que há dois 
anos foram eleitos pela primeira vez. Nas entrevistas, com perguntas iguais, um denominador comum: todos estão a gostar da ca-
deira do Poder. As queixas são da falta de dinheiro e em alguns casos de discriminação entre juntas. As Oposições meteram a viola 
ao saco e, por certo, estarão à espera que o mandato se aproxime do fim para desembainhar espada.  Dos oito presidentes de junta 
entrevistados apenas um, o autarca de Astromil, se queixou da falta de saneamento. António Orlando  | texto

José Moreira, eleito pelo PS 
Presidente da Junta de Freguesia de Astromil

PP - Como tem sido esta 
nova experiência?

José Moreira (JM) – Tem 
sido uma experiência enri-
quecedora. Tenho consegui-
do cumprir com as promes-
sas eleitorais.

PP - Como é que encon-
trou a Junta: tal como es-
perava ou foi surpreendido 
por algo que não estava à 
espera de encontrar?

(JM) – Não foi surpresa 
nenhuma. A Junta não tinha 
problemas financeiros, não 
tinha nem tem. Havia um ou 
outro caso pendente, já re-
solvemos um desses casos e 
o outro estamos em conver-
sações para o resolver. 

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

(JM) – Tem sido a falta de 
pessoal para fazer limpeza 
das ruas da freguesia. A Câ-
mara está limitada ao nível 
dos funcionários o que levou 
a Junta a contratar uma em-
presa para ajudar a fazer o 
serviço caso contrário as 
ruas ficavam em muito mau 
estado.

PP - O que é que destaca 
da atividade desenvolvida 
nestes dois anos de manda-
to já cumpridos? 

(JM) – A colocação de 
uma cobertura no passeio 
de entrada no Jardim de In-
fância, com o apoio da Câ-
mara, a conclusão das obras 
do anterior executivo e o 
bom relacionamento com o 
associativismo da Fregue-

sia. Obras na entrada da sa-
cristia na igreja por causa 
das infiltrações de água, cal-
cetamento da rua Adelino 
do Bento que era uma cala-
midade no inverno, a limpe-
za das águas dos fontaná-
rios, etc. 

PP - No início do man-
dato o Presidente, José 
Moreira, dizia que a princi-
pal aposta para Astromil 
era a requalificação do Po-
lidesportivo e Parque de 
Merendas e apontava co-
mo principal problema da 
freguesia a falta de infraes-
truturas básicas. A meio do 
mandato o que é que nos 
pode dizer sobre estes 
assuntos?

(JM) – Posso dizer que já 
foi aprovado o orçamento 
do Polidesportivo e as obras 
devem começar em novem-
bro, por outro lado, os técni-
cos da câmara já estão a ana-
lisar a colocação de postes 
de iluminação, colocação de 
churrasqueiras, colocação 
de água e acessos para as ca-
sas de banho. Creio que até 
ao verão do próximo ano o 
Parque de Merendas do 
Passal estará concluído.

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?

(JM) – Muito boa mesmo 
e digo-o independentemen-
te de sermos da mesma cor 
partidária. 

PP - Faltam dois anos 
para novas eleições, teme 

pelo incumprimento de al-
guma promessa eleitoral?

(JM) – Não, não temo. O 
Dr. Alexandre Almeida na 
Presidência Participativa 
prometeu à população que 
as principais promessas – 
Polidesportivo e Parque de 
Merendas - vão ser concre-
tizadas. Está também pre-
vista a pavimentação em ta-
pete betuminoso de duas 
ruas da freguesia. 

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado na 
freguesia até ao final do 
mandato?

(JM) – O que eu esperava 
mesmo é que o saneamento 
avançasse. Eu sei que não é 
facil, mas o Sr. presidente es-
tá empenhado em dar anda-
mento ao saneamento e era 
o que mais gostava. em As-
tromil só 30% da freguesia 
tem saneamento o que é 
muito pouco. 

PP - Esta a gostar da ex-
periência de ser Presiden-
te de Junta a ponto de hoje 
anunciar a vontade de con-
t i n u a r  n o  p r ó x i m o 
mandato?

(JM) – Estou a gostar mui-
to. Tem sido uma experiência 
nova e enriquecedora. Pelo 
feedback da população se as 
eleições fossem hoje seria 
candidato. Sem dúvida.
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PP - Como tem sido es-
ta nova experiência?

Jorge Coelho (JC)  – 
Tem sido um desafio. Es-
tou a adorar ao conseguir 
algumas melhorias para a 
nossa freguesia. O único 
aspeto negativo é a inva-
são romena, mas temos 
que aceitar a sociedade 
em que vivemos. É uma 
das lacunas. Não consegui 
reencaminhá-los para ou-
tro local. O assunto foi re-
portado a todas as entida-
des e está na mão dessas 
entidades e não na do Pre-
sidente de Junta de Baltar. 
De resto é um desafio ali-
ciante tornar Baltar para 
todos. 

PP - Como é que en-
controu a Junta: tal como 
esperava ou foi surpreen-
dido por algo que não es-
t a v a  à  e s p e r a  d e 
encontrar?

(JC) – Fui surpreendido. 
E foi logo na tomada de 
posse o executivo cessan-
te não fez as normais dili-
gências de passagem de 
testemunho. Enviaram al-
guém, o secretário, entre-
gar as chaves ao novo Pre-
sidente sem qualquer in-
f o r m a ç ã o  d o s  d o s s i ê s . 
Andamos um ano às ara-
nhas, mas tudo se resol-
veu… apanhei os casos ju-
diciais do anterior Execu-
t i v o  e  t i v e  d e  t o m a r 
diligências no sentido de 
tentar resolvê-los a con-
tento de ambas as partes. 
Tenho conseguido, pelo 
menos, até à data. 

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

(JC) – Tenho uma boa 
parceria com o Presidente 
da Câmara, Alexandre Al-
meida, que tem sido um 
amigo. Pediu-me um ano 
para reflexão e entendi 
perfeitamente a situação. 
As dificuldades dele são as 
minhas.  Resolveu-se algu-
mas coisas e agora esta-
mos a pô-las em prática. 
Baltar tem uma exigência 
enorme. A simples limpeza 
de vias é um dos exemplos. 
A compra de um trator, a 
única ajuda que tivemos, 

foi uma mais valia para a 
freguesia. O trabalho está 
à vista de todos. Só não vê 
quem não quer.

PP - O que é que desta-
ca da atividade desenvol-
vida nestes dois anos de 
mandato? 

(JC) – Fizemos o alarga-
mento da rua do Feital que 
l i g a  a  I g r e j a  e  o  a n t i g o 
Campo de futebol, alarga-
mento da rua de acesso ao 
Colégio Casa Mãe. O Com-
plexo Desportivo do USC 
Baltar, este ano, o mais 
tardar no início do próxi-
mo ano, será inaugurado.

PP - No início do man-
dato o Presidente, Jorge 
Coelho, dizia que a prin-
cipal aposta para Baltar 
era que a freguesia fosse 
de todos. Falava mesmo 
n u m a  n e c e s s i d a d e  d e 
uma lufada de ar fresco. 
Dois anos depois de to-
mar posse, considera que 
se respira melhor em Bal-
tar? Que medidas é que 
tomou para que a aragem 
mudasse?

(JC) – Baltar respira 
mesmo melhor. Não temos 
preconceitos em agir em 
prol da comunidade. De-
sempenhamos uma presi-
dência aberta a todos, des-
de o mais rico ao mais po-
bre. Sou imparcial. Não uso 
a palavra ́ talvez´: ou sim ou 
não; penso que tenho sido 
solidário sempre que sou 
solicitado. Faço de tudo. 
Sou presidente, sou padre, 
sou advogado, sou o diabo. 
Costumo dizer: o que é que 
mais me irá acontecer(?).

PP - Como classifica a 
relação institucional da 

Junta de Freguesia com a 
Câmara?

(JC) – Tenho um grande 
amigo, o Dr. Alexandre Al-
meida, que é amigo dos 
baltarenses. Tem sido mui-
to solidário comigo. Temos 
um projeto, a rotunda da 
Família para concretizar 
assim como a requalifica-
ção do Largo Pereira Iná-
cio…estes projetos, com 
certeza irão avante.

PP - É comum dizer-se 
que o tempo voa. Faltam 
dois anos para novas elei-
ções, teme pelo incum-
primento de alguma pro-
messa eleitoral?

(JC) – Não, não temo. 
Porque sei que estou a dar 
o meu máximo pela minha 
freguesia, sempre com a 
m i n h a  c o n s c i ê n c i a 
tranquila.

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado 
na freguesia até às próxi-
mas eleições?

(JC) – Trazer tudo o que 
puder para Baltar. Lutarei 
até ao fim. 

PP - Está a gostar da 
experiência de ser Presi-
dente de Junta a ponto de 
hoje anunciar a vontade 
de continuar no próximo 
mandato?

(JC) – Estou a gostar. 
Sou o mesmo de sempre, o 
Jorge que trabalha na uni-
dade de saúde de Baltar. 
R e c a n d i d a t u ra ?  S e  f o r 
pretensão do Senhor Pre-
sidente da Câmara irei 
ponderar. Mas, também se 
não for, ficarei tranquilo e 
nessa ocasião farei uma 
transferência de Poder 
digna.

Jorge Coelho, eleito pelo PS 
Presidente da Junta de Freguesia de Baltar eleito pelo PS Albertino Silva, eleito pela CDU 

Presidente da Junta de Freguesia de Parada de Todeia

PP - Como tem sido esta 
nova experiência?

Alberto Silva (AS) – Tem 
sido uma experiência enri-
quecedora. Como encarei 
esta minha nova atividade 
como uma missão a cumprir, 
tem sido positivo e motiva-
dor apesar dos resultados 
não espelharem esse otimis-
mo porque ficam aquém do 
que gostaria e deveriam 
estar.

PP - Como é que encon-
trou a Junta: tal como es-
perava ou foi surpreendido 
por algo que não estava à 
espera de encontrar?

AS – Como esperava. 
Com situações em curso que 
ficam sempre de uns manda-
tos para os outros. A junta 
anterior é da mesma área 
política e não era expectável 
que existissem surpresas e 
não houve.

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

AS – A financeira. Os 
meios são muito escassos. 
Não há transferências de 
forma a satisfazer as neces-
sidades mais imediatas da 
população. Há compromis-
sos da câmara. Continuo a 
pensar que autarquia irá 
honrar os seus compromis-
sos. Aquilo que nós quere-
mos para a freguesia é mes-
mo necessário e é justo.

PP - O que é que destaca 
da atividade desenvolvida 
n e s t e s  d o i s  a n o s  d e 
mandato? 

AS – Destaco as iniciati-
vas de carácter social. Desde 
o transporte escolar, ao 
apoio às pessoas mais ne-
cessitadas até à nossa jóia da 
coroa que é a possibilidade 
da assistência médica na 
nossa Junta nas consultas 
dadas pelo Dr. Cristiano Ri-
beiro. Nos trabalhos de pro-
ximidade temos procurado 
responder às necessidades 
das pessoas mesmo que não 
seja nossa competência, 
mas temos dificuldades de 
meios. Por exemplo a nossa 
carrinha “morreu”, avariou 
de vez, e andamos a trans-
portar as ferramentas e re-

colha de resíduos num fur-
gão adaptado. 

PP - No início do man-
dato o Presidente, Alberti-
no Silva, dizia que o vosso 
projeto era de continuida-
de para Parada de Todeia e 
que assentava em dois ve-
tores: ação social e desen-
volvimento da freguesia. 
Passados dois anos já se 
p o d e  t i r a r  a l g u m a 
conclusão?

AS – A conclusão que ti-
ro é que na área social esta-
mos a cumprir, mas estamos 
longe da nossa ambição por-
que a população precisa de 
mais. No plano de desenvol-
vimento da freguesia, nas 
questões concretas, ainda 
não avançou nenhuma, mas 
temos o compromisso da 
Câmara que irão responder, 
numa parte às nossas pro-
postas e na outra que irão 
analisar para depois decidir 
se apoiam ou não neste ou 
no próximo mandato. O que 
significa por um lado que a 
Câmara compreendeu que 
aquilo que nós pedimos para 
a freguesia faz mesmo falta e 
é justo e por outro ainda não 
teve capacidade de trans-
formar esse consentimento 
e compromisso em as reali-
zar. Temos a consciência que 
Roma e Pavia não se fizeram 
num só dia… 

PP - A falta de maioria 
da CDU tem sido problema 
para a governação da Fre-
guesia? A Oposição tem 
criado problemas?

AS – Tivemos algumas 
dificuldades no princípio do 
mandato. São pessoas que 
têm opções políticas dife-
rentes das nossas e eu res-
peito, mas diria, a Assem-
bleia de Freguesia está a 
compreender que o traba-
lho que está a ser realizado 
não é só por questões políti-
cas adjacentes, mas têm co-
mo critério principal o de-
senvolvimento da freguesia 
e o bem-estar da população. 
Temos Oposição, evidente-
mente. Respeitámo-la até 
porque a  qualquer momen-
to a Oposição pode pôr a 
atividade da Junta em causa. 
Não o têm feito porque re-

conhecem que o trabalho 
que está a ser desenvolvido 
é com algum mérito.  

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?

AS – Classifico de boa e 
cordial com respeito mútuo. 
O que nos deixa menos sa-
tisfeitos é o facto da Câmara 
não ter sido capaz de pôr em 
andamento os investimen-
tos em Parada de Todeia.

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado na 
freguesia até ao final do 
mandato? 

AS – O arranjo urbanísti-
co do Arraial, requalificação 
do Edifício da Junta, a cons-
trução de passeios quer na 
EN319 quer noutras ruas da 
freguesia e reabertura da 
rua nas traseiras do Arraial. 
Temos a perspetiva de cons-
truir uma ligação da EN39 
até ao Apeadeiro de Parada. 
A rua que aí existe não serve 
de maneira nenhuma, con-
tudo essa Avenida ainda não 
teve o parecer favorável de 
apoio da Câmara. 

PP - Esta a gostar da ex-
periência de ser Presiden-
te de Junta a ponto de hoje 
anunciar a vontade de con-
t i n u a r  n o  p r ó x i m o 
mandato?

AS – Estou a gostar. É di-
fícil ser presidente de Junta 
e em simultâneo estar em 
atividade profissional. Hoje 
em dia ser Presidente da 
Junta acarreta muitas exi-
gências. Se seria candidato 
ou não se hoje houvesse as 
eleições, isso é uma pergun-
ta que remeto para a vonta-
de das pessoas.  Não é candi-
dato quem quer.
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PP - Como tem sido es-
ta nova experiência?

Artur Pereira da Silva 
(APS) – Tem sido boa den-
tro do expectável. Claro 
que ainda estamos a afinar 
algumas estratégias em 
situações onde não tínha-
mos experiência…

PP - Como é que en-
controu a Junta: tal como 
esperava ou foi surpreen-
dido por algo que não es-
t a v a  à  e s p e r a  d e 
encontrar?

APS – Encontrei aquilo 
que já estava à espera. Em 
termos de obras sabia co-
mo estavam, estavam à 
vista. Ao nível de saldos 
também foi o expectável 
em função daquilo que fui 
percebendo na Assem-
bleia de Freguesia ao lon-
go do último mandato. 

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

APS – São as pequenas 
coisas que às vezes não se 
consegue resolver no ti-
ming que queríamos resol-
ver. É exemplo, a limpeza 
de bermas, algumas dre-
nagens de água, etc. O res-
to vamos programando. 
Claro que há muita coisa 
que queremos fazer e que 
sabemos que se calhar não 
v a m o s  t e r  t e m p o  n o 
mandato. 

PP - O que é que desta-
ca da atividade desenvol-
vida nestes dois anos de 
mandato? 

APS – O principal obje-
tivo era dar vida a Paredes. 
E penso que isso está con-
seguido, muito à custa do 
Pelouro da Cultura da Câ-
mara que tem colaborado 
e realizado um conjunto 
de atividades culturais. As 
outras situações de gran-
des obras estão agora para 
arrancar, talvez no início 
do próximo ano.  A câmara 
tinha constrangimentos 
financeiros, não podia re-
ceber fundos comunitá-
rios. Essa situação teve de 
ser toda desbloqueada e, 
fazer-se os projetos e ago-
ra vão começar as candi-
daturas para se arrancar 

com as obras. Nas peque-
nas obras, cujo diagnósti-
co foi feito durante a cam-
panha eleitoral, a Junta 
está a fazê-las mediante a 
sua capacidade. 

PP - No início do man-
dato o Presidente, Artur 
Pereira da Silva,  dizia 
que ia apostar no que é 
básico e que foi descura-
do no passado, fazendo 
notar que há zonas da ci-
dade que não têm sanea-
mento. Apontava ainda a 
r e c u p e ra ç ã o  d o  p av i -
lhão, construção de pis-
cinas ao ar livre... O man-
dato vai a meio está sa-
tisfeito com o andar da 
carruagem?

APS – Sim todas essas 
situações estão em anda-
mento. Claro que ainda 
não conseguimos pô-las 
em funcionamento por 
causa dos constrangimen-
tos financeiros. Sei que 
tudo tem sido feito para 
que obras comecem o mais 
rapidamente possível. Cla-
ro que os constrangimen-
tos impedem que as coisas 
se façam de forma mais 
célere.

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?

APS – A relação é muito 
boa. Nós também já nos 
conhecíamos, somos do 
mesmo partido, e como tal 
há uma empatia sustenta-
d a  d e s d e  o  a n t e r i o r 
mandato. 

PP - Faltam dois anos 
para novas eleições, te-
me pelo incumprimento 
d e  a l g u m a  p r o m e s s a 
eleitoral?

APS – Sim. A vida ensi-
na-nos que por vezes as 
coisas não são feitas no 
espaço de tempo que pre-
tendemos.  É expetável 
que uma coisa ou outra 
n ã o  t e r m i n e  n o  t e m p o 
pretendido.

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado 
na freguesia até ao final 
do mandato?

APS –  Julgo que pelo 
menos a Piscina Munici-
pal.  Penso que todas as 
obras arrancarão até ao 
final do mandato. Não te-
nho a certeza de as poder-
mos concluir, mas todas 
essas obras que nos pro-
pusemos fazer arrancarão 
dentro do atual mandato.

PP - Está a gostar da 
experiência de ser Presi-
dente de Junta a ponto de 
hoje anunciar a vontade 
de continuar no próximo 
mandato?

APS –  Estou a gostar. 
Mas também já acompa-
nhava a atividade autárqui-
ca, fui secretário na antiga 
junta da Madalena, é uma 
atividade que exige muito e 
da qual a família se ressen-
te. Ainda é muito cedo para 
falar numa recandidatura. 
Mas se continuar como até 
aqui estarei disponível, mas 
também depende daquilo 
que o partido possa querer.

Artur Pereira da Silva, eleito pelo PS 
Presidente da Junta de Freguesia de Paredes Salomé Santos, eleita pelo PS 

Presidente da Junta de Freguesia de Rebordosa

PP - Como tem sido 
esta nova experiência?

Salomé Santos (SS) – É 
um desafio que está a cor-
rer bem, no meu entendi-
mento. Embora já tivesse 
experiência autárquica 
porque estive oito anos no 
executivo da Junta de Re-
bordosa, agora tenho ou-
tro tipo de funções, com 
mais responsabilidade. 
Para já o saldo é, clara-
mente, positivo.

PP - Como é que en-
controu a Junta: tal como 
esperava ou foi  sur-
preendido por algo que 
não estava à espera de 
encontrar?

SS – Encontrei a Junta 
como estava à espera até 
porque, como disse ante-
riormente, fazia parte do 
anterior Executivo da 
Junta.  

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

SS – São os constrangi-
mentos financeiros que as 
Juntas têm. Os orçamen-
tos são muito curtos. A 
Câmara Municipal está a 
fazer um esforço muito 
grande atendendo à he-
rança que lhe foi deixada, 
mas tem algumas dificul-
dades… ideias não nos fal-
tam, projetos também 
não. A dificuldade é, pois, 
financeira. 

PP - O que é que des-
taca da atividade desen-
volvida nestes dois anos 
de mandato? 

SS – Destaco a proxi-
midade com as associa-
ções que foi reforçada. 
Rebordosa tem muitas 
coletividades e associa-
ções e tem havido um tra-
balho de cooperação en-
tre a Junta e as Associa-
ções e entre elas e isso é 
importante para a dinami-
zação da cidade. Merece 
também destaque a reali-
zação de obras há muito 
prometidas e que agora 
começam a ser realizadas. 

PP - No início do man-
dato a Presidente, Salo-

mé Santos, dizia que a 
aposta seria: “no traba-
lho de continuidade ago-
ra mais fácil porque até 
aqui a Câmara além de 
não ajudar, boicotava” e 
apontava “a ligação da 
zona Industrial de Re-
bordosa à A41 e recupe-
ração da EB2,3 como 
obras prioritárias...” O 
mandato vai a meio está 
satisfeita com o andar da 
carruagem?

SS – Primeiro há uma 
cooperação entre a Junta 
e a Câmara que não acon-
tecia. Há uma mudança de 
paradigma total. Depois 
as prioridades referidas 
ainda não estão efetua-
das, mas temos as obras da 
EB2,3 que arrancarão no 
início do próximo ano, já 
há financiamento que 
aguarda apenas o Visto do 
Tribunal de Contas [nr- O 
presidente da Câmara 
anunciou esta semana que 
já chegou o Visto do TC pa-
ra a EB2,3 de Rebordosa] 
e a ligação da Zona Indus-
trial à A4. Estas obras, 
aliás, já tinham começado, 
mas depois foi encontrada 
uma mina que anterior-
mente ninguém tinha de-
tetado, não se sabe como, 
e por isso a empreitada foi 
suspensa para correção 
do traçado. Creio que até 
ao final do mandato essas 
obras estarão concluídas. 

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?

SS – Como não havia há 
anos. Há uma relação es-
treita de colaboração, de 
comunicação, de informa-
ção coisa que não existia 
anteriormente. 

PP - Faltam dois anos 
para novas eleições, te-
me pelo incumprimento 
de alguma promessa 
eleitoral?

SS – Obviamente que 
há promessas eleitorais 
que são feitas e que depois 
por constrangimentos di-
versos poderão não ser 
feitas. Não advínhamos o 
futuro e pode haver im-

ponderáveis, e por isso te-
mo que sim. Seria uma ir-
responsabilidade dizer 
que não. Tudo faremos 
para cumprir com as pro-
messas que fizemos e que 
levaram o eleitorado a vo-
tar em nós. 

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado 
na freguesia até às próxi-
mas eleições?

SS – Há muita coisa pa-
ra concretizar [risos]. Isto 
foi um desinvestimento 
durante anos. Temos mui-
tas vias, principais e se-
cundárias, que precisam 
de ser pavimentadas; ou-
tros acessos que precisam 
ser melhorados; rotundas 
que têm de ser feitas; 
obras de alargamento do 
cemitério; construção de 
casa mortuária… há mui-
tas, muitas coisas que têm 
ainda de ser feitas.

PP - Está a gostar da 
experiência de ser Presi-
dente de Junta a ponto 
de hoje anunciar a vonta-
de de continuar no próxi-
mo mandato?

SS – Estou a gostar des-
te desafio. Não posso di-
zer aquilo que vai ser da-
qui a dois anos porque é 
prematuro estar a dizê-lo, 
mas é um desafio estimu-
lante. Gosto muito de ser 
Presidente de Junta. O 
único problema é que não 
estou a desempenhar o 
cargo em regime de exclu-
sividade. Conciliar o meu 
trabalho com a Junta é 
cansativo. Mas quando se 
t r a b a l h a  p o r  g o s t o 
compensa.
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PP -Como tem sido es-
ta nova experiência?

Américo castro (AC) – 
Está a correr bem é uma 
n ov a  ex p e r i ê n c i a  b o a , 
agradável. Eu já era secre-
tário da Junta, já tinha um 
pouco a noção do que era 
ser Presidente. Tenho uma 
equipa coesa e estamos a 
fazer um bom trabalho 
aqui em Sobrosa. Temos 
conseguido fazer aquilo 
que estamos a propor em-
bora nunca seja como pre-
tendemos a 100%. 

PP -Como é que en-
controu a Junta: tal como 
esperava ou foi surpreen-
dido por algo que não es-
t a v a  à  e s p e r a  d e 
encontrar?

(AC) – Como era secre-
tário já tinha um pouco da 
noção da realidade da Fre-
g u e s i a ,  m a s  a p a r e c e m 
sempre uma surpresa ou 
outra que não se estava à 
e s p e r a .  M a s  n a d a  d e 
especial.  

PP -Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

(AC) – São as ruas de 
Sobrosa que estão muito 
deterioradas. Ainda re-
c e n t e m e n t e  r e u n i m o s 
com a Câmara, mais uma, e 
parece que agora vamos 
conseguir pisos novos pa-
ra a freguesia.

PP -O que é que desta-
ca da atividade desenvol-
vidas nestes dois anos de 
mandato já cumpridos? 

(AC) – Temos feito algu-
mas obras de proximidade, 
nomeadamente, no domí-
n i o  d a  o r i e n t a ç ã o  d a s 
águas pluviais e agora a 
comemoração dos 500 
anos do Foram que deixou 
marca para o futuro da vila 
de Sobrosa. 

PP -No início do man-
dato o Presidente, Amé-
rico Castro,  apontava 
três ou quatro compro-
missos que tinha assumi-
do na campanha eleitoral 
que gostaria de cumprir: 
a aquisição de um terre-
no no centro da freguesia 
para construir um centro 

cívico e a construção de 
um polidesportivo.

(AC) – Ainda são ambi-
ções. Ainda nada avançou. 
O polidesportivo até seria, 
talvez dos últimos com-
promissos desejados. A 
aquisição de terreno no 
centro da Freguesia é para 
avançar. Houve um entra-
ve: aquele terreno é o local 
onde se realizam as Festas 
da Vila e estes dois anos 
tem sido difícil arranjar 
uma comissão para fazer 
as Festas e como não havia 
Comissão o meu executivo 
achou muito lógico estar-
mos a comprometer a fre-
guesia. Este ano já há Co-
missão e iremos partir pa-
r a  a  n e g o c i a ç ã o  d o 
terreno. Outra pretensão 
é um relvado sintético pa-
ra o complexo desportivo 
de Sobrosa.  O CCD de So-
b r o s a ,  c o m  4 0  a n o s  d e 
existência, é dos poucos 
clubes que ainda joga em 
terra batida. 

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara? Há dois anos di-
zia que não ia ser fácil, 
previa uma luta dura, mas 
que cada um faria o seu 
trabalho independente-
mente das cores políti-
c a s .  A s s i m  t e m 
acontecido?

(AC) – A realidade não 
tem sido aquilo que dese-

jamos. Queremos sempre 
mais e melhor. Tem sido 
uma relação um pouco di-
fícil, mas há abertura, va-
mos conversando, o atual 
Executivo está a pagar in-
vestimentos que aqui fo-
ram feitos pela anterior 
Câmara e tenho a certeza 
que nestes próximos dois 
anos vamos trabalhar mui-
to em sintonia com o muni-
cípio de Paredes. 

PP - É comum dizer-se 
que o tempo voa. Faltam 
dois anos para novas elei-
ções, teme pelo incum-
primento de alguma pro-
messa eleitoral?

(AC) – Não prometi na-
da, apenas me comprome-
ti perante a população. 
Ainda assim o Polidespor-
tivo não vejo que nos pró-
ximos dois anos seja uma 
realidade para a Vila. Mas 
o Executivo da Junta não 
desiste e estaremos aqui a 
lutar.

PP - Esta a gostar da 
experiência de ser Presi-
dente de Junta a ponto de 
hoje anunciar a vontade 
de continuar no próximo 
mandato?

(AC) – Sim estou a gos-
tar. Ser presidente é outra 
responsabilidade e julgo 
que a população está sa-
tisfeita com este Executi-
vo. Se as eleições fossem 
hoje seria novo candidato.

Américo Costa, eleito pelo PSD 
Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa Mariana Machado, eleita pelo PSD 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa
PP - Como tem sido esta 

nova experiência?
M a r i a n a  M a c h a d o 

(MM) – É uma experiência 
enriquecedora. Apesar de 
ter começado de uma forma 
atípica e sui generis, agora 
retomou a normalidade e 
tem sido gratificante o con-
tacto com a população e as 
coisas que têm sido conse-
guidas com o trabalho 
desenvolvido.

PP - Como é que encon-
trou a Junta, tal como espe-
rava ou foi surpreendida 
por algo que não estava à 
espera de encontrar?

MM – Como não tinha 
qualquer ligação a uma Jun-
ta de Freguesia, a não ser 
presidente da Assembleia 
de Freguesia, não tinha 
grandes expectativas acer-
ca do que iria encontrar. De 
qualquer forma, e para que 
hoje as coisas fossem dife-
rentes, verifiquei que falta-
va ainda alguma moderniza-
ção ao nível informático e a 
resposta que se dava às soli-
citações não era a mais ade-
quada. Depois de uma gran-
de revolução de secretaria, 
acho que posso dizer desta 
maneira, temos conseguido 
fazer mais em menos tempo, 
e esse foi o meu contributo 
para que as coisas sejam 
diferentes.

PP - Qual tem sido a 
principal dificuldade no 
exercício do mandato?

MM – A principal dificul-
dade foi logo no início, na-
quele primeiro ano, que não 
se conseguiu formar o Exe-
cutivo e tive de gerir a Junta 
de Freguesia em duodéci-
mos e mera gestão. Aí sim, 
notei grande dificuldade 
porque não era possível fa-
zer o que era pretendido fa-
ce ao impasse. Ultrapassada 
essa situação, podendo nós 
trabalhar a tempo inteiro e 
de forma mais incisiva, a 
maior dificuldade creio que 
seja comum a todas as Jun-
tas:  a falta de dinheiro; o or-
çamento anual da Junta de 
Vilela ronda os 150 mil eu-
ros e é manifestamente infe-
rior às necessidades da 
Freguesia. 

PP - O que é que destaca 
da atividade desenvolvida 

n e s t e s  d o i s  a n o s  d e 
mandato? 

MM - Vilela sempre teve, 
pelo menos já vem do ante-
rior Executivo, um cresci-
mento muito grande ao nível 
das infraestruturas. Ou seja, 
foi feita muita obra no terre-
no.  O meu contributo, talvez 
motivado pela situação de 
impasse do primeiro ano do 
mandato, foi desenvolver 
toda a parte de apoio social, 
cultural e ter uma agenda 
desportiva constante que 
não existia até à nossa che-
gada. Foram criados novos 
grupos, foi criada uma nova 
dinâmica no edifício da Jun-
ta de Freguesia que estava 
completamente fechado à 
população. Agora há ativida-
des quase diariamente com 
u m a  f o r t e  l i g a ç ã o  a o s 
jovens. 

PP - No início do man-
dato a Presidente, Mariana 
Machado, não conseguiu 
formar Executivo. A situa-
ção arrastou-se durante 
meses. Ultrapassada essa 
fase, como é que tem geri-
do o mandato? Tem tido 
m u i t a  r e s i s t ê n c i a  d a 
Oposição?

MM – Não, com muita 
tranquilidade. O que é sur-
preendente atendendo à si-
tuação então vivida. Estava 
à espera de uma Oposição 
mais agressiva, mas, possi-
velmente, o trabalho desen-
volvido por nós também não 
permite que eles tenham 
outra posição que não a de 
apoiar o excelente trabalho 
que o Executivo tem realiza-
do. A Oposição em Vilela 
tem-se manifestado calma e 
tem contribuído de uma for-
ma positiva para o decurso 
normal dos trabalhos.

PP - Como classifica a 
relação institucional da 
Junta de Freguesia com a 
Câmara?  Em diversos 
fóruns, nomeadamente na 
AM, a Dra Mariana Macha-
do tem-se queixado de dis-
criminação. Mantém essas 
queixas? 

MM – A discriminação é 
comum a todas as Juntas de 
Freguesia. Não quero acre-
ditar que a discriminação 
seja política. O que temos 
reclamado e que continua a 
não vermos concretizado é 

que não existem critérios 
para atribuição de subsídios 
e apoios a todas as Juntas. 
Por exemplo, Vilela ainda 
não teve qualquer contrato 
interadministrativo e já é 
público que existem em Bal-
tar, Rebordosa, Sobreira, 
etc. Essas Juntas receberam 
valores a rondarem os 100 
mil euros para fazerem pe-
quenas reparações nas res-
petivas freguesias e Vilela 
não… e já lá vão dois anos do 
mandato. 

PP - Faltam dois anos 
para novas eleições, teme 
pelo incumprimento de al-
guma promessa eleitoral?

MM – Das nossas pro-
messas eleitorais cumpri-
mos praticamente tudo. 
Uma das minhas caracterís-
ticas é nunca prometer aqui-
lo que não sei se posso cum-
prir. Uma promessa que tal-
vez fique por concluir, mas 
que não depende da Junta, é 
a reabilitação do Mosteiro 
de Vilela. 

PP - O que é que ainda 
espera ver concretizado na 
freguesia até às eleições 
autárquicas?

MM – É a reabilitação do 
Mosteiro e a conclusão das 
obras de ampliação do cemi-
tério. Além disso é impor-
tante recuperar várias vias 
que estão em mau estado e 
construir passeios em vários 
trechos de ruas onde passou 
a ser uma necessidade. 

PP - Está a gostar da ex-
periência de ser Presiden-
te de Junta a ponto de hoje 
anunciar a vontade de con-
t i n u a r  n o  p r ó x i m o 
mandato?

MM – Até agora tem sido 
extramente positivo. É enri-
quecedor a nível profissio-
nal e a nível pessoal tem sido 
gratificante puder ajudar as 
pessoas da minha freguesia. 
Se as eleições fossem hoje, 
claramente, 
recandidatava-me.
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Em reunião de Assembleia 
M u n i c i p a l  d a t a d a  d e 
26.06.2015, foi aprovada a 
colocação da sinalização ver-
tical na rua Casa de Bragança, 
nomeadamente no troço que 
liga a Rua do Areal que vem da 

Escola Secundária até à Rua 
Vasco da Gama. A nova sinali-
zação permite a circulação 
nos dois sentidos, o que está a 
provocar protestos na popu-
lação.  Esta decisão foi tomada 
pelo anterior executivo e só no 

passado dia 10 de Outubro de 
2019  é que a decisão de dotar 
a rua de dois sentidos foi tor-
nada realidade. A referida rua 
é alvo de um trânsito intenso e 
como é estreita, o facto de ter 
agora dois sentidos poderá 

provocar acidentes graves. 
Muitos locais já se manifesta-
ram contra esta situação junto 
da Junta de Freguesia. A Junta 
de Freguesia salientou que 
esta decisão não foi da sua res-
ponsabilidade e já vem do 

mandato do anterior executi-
vo. Para a Junta de Freguesia, 
a decisão tem de ser revertida 
e o Presidente da Junta salien-
tou que  tomará as devidas di-
ligências para que a rua volte a 
ter apenas um sentido.

    BALTAR

Rua da Casa de Bragança com 2 sentidos

FAUSTINO 
 SOUSA

A grave situação dos “ 
Romenos “ continua em 
Baltar. Muitas pessoas es-
tão a deslocar os seus “ ne-
gócios “ para outros locais 
face ao ambiente criado no 
centro de Baltar.  Para além 
de ocuparem de forma im-
pune o espaço público, fa-
zendo a sua vida ao ar livre, 
estendendo a roupa no po-
lidesportivo de Baltar, foi 
criada uma situação que é 
de certa forma apoiada por 
certos locais, que benefi-
ciam da forma como o refe-

rido grupo gasta o seu di-
nheiro, ostentando e pro-
curando corromper quem 
tem menos escrúpulos. 
Dessa forma o grupo en-
controu o apoio necessário 
em Baltar e a situação na 
Vila tem-se degradado. São 
necessárias medidas ur-
gentes  para os responsá-
veis locais, primeira medida 
prende-se com a mudança 
de atitude de alguns balta-
renses que têm apoiado a 
presença do grupo na Vila 
de Baltar.  Por outro lado os 

assaltos sucedem-se. Foi o 
caso de  Francisco Alves, 
proprietário da Bag Store, 
em Baltar. No espaço de um 
ano a sua loja de malas foi 
assaltada pela terceira vez. 
O  p r e j u í z o  r o n d a rá  o s 
25 000 euros É definitiva-
mente preciso maior vigi-
lância em Baltar, que é sede 
de uma importante força 
militar ( GIPS) e que pode-
riam dar um maior retorno 
face à condições que Vila de 
Baltar proporciona a esta 
força de segurança.

O  Pelouro de Ação Social 
levará a cabo a Campanha 
Recolha Alimentos - CMPA-
REDES 2019 nos dias 15, 16 
e 17 de Novembro de 2019, 
nas principais superfícies co-
merciais da Vila de Baltar. 
Assim, jovens/adultos esta-

rão dos receptáculos nos su-
permercados que autoriza-
rem esta Campanha nos dias 
15, 16 e 17 de Novembro. Os 
voluntários  estarão em gru-
pos de 2 a 4 pessoas   que es-
tarão nos seguintes  turnos 
Sexta: 10.00h às 13.0h ou 

das 14.0h às 17.00h;  Sába-
do: 10.00h às 13.30h ou das 
14.30h às 18.30h e  Domin-
go: 10.00h às 13.30h ou das 
14.30h às 18.30h.  Apela-se 
para que os baltarenses se-
jam solidários da forma co-
mo o fazem habitualmente.

Existem muitas queixas 

sobre a falta de civismo no 

uso dos contentores do li-

xo, em que não se respei-

tam as regras mais elemen-

tares.  Restos de móveis; 

banheiras; sofás e outros 

materiais, que a câmara, se 

solicitada para o efeito 

vem levantar a casa das 

pessoas, são depositados 

sem qualquer tipo de es-

Falta Segurança 
Campanha de Recolha de Alimentos

Falta de Civismo 
nos Contentores do Lixo

crúpulo. A saúde pública é 

uma prioridade, no en-

tanto a maioria coloca o 

lixo diretamente do balde 

e nem sequer se dignam a 

coloca-lo dentro dos sa-

cos. A situação repete-se 

um pouco por toda a Vila 

e é necessário um maior 

civismo para que a Vila de 

Baltar tenha uma melhor 

saúde pública.

Já se iniciou oficialmen-
t e  a  é p o c a  d e s p o r t i v a 
2019/2020 dos Veteranos 
de Cristelo na LIGA AMI-

ZADE, que promove o fute-
bol e o convívio entre os 
atletas. Foram já cinco os 
jogos realizados, e a equipa 
encontra-se bastante moti-
vada para alcançar grandes 
feitos desportivos, quer na 
Liga Amizade, quer em Tor-
neios em que participa, à 
semelhança do que aconte-
ceu na época passada com a 

vitória daTaça Lagoas Su-
per Cup.

A actividade desportiva 
dos Veteranos de Cristelo, 
muito envaidece os atletas 
e os simpatizantes, na me-
dida em que promovem o 
desenvolvimento da fre-
guesia, dando a conhecer as 
potencialidades existentes 
na mesma.

    CRISTELO

Nova época Desportiva dos Veteranos

CARLA
NUNES

A Associação Para o De-
senvolvimento de Cristelo-
Ser Social,  promove a Festa 
da Francesinha a realizar no 
dia 9 de Novembro de 2019, 
pelas 19h no Salão Paroquial 
de Cristelo, podendo os inte-

ressados fazer as reservas 
junto dos membros da Asso-
ciação, ou nas instalações da 
mesma, localizadas na Anti-
ga Escola Primária.

Espera-se que a partici-
pação dos cidadãos seja em 

número considerável para 
degustar este prato tradicio-
nal do norte, e assim se anga-
riar fundos para que a asso-
ciação de cariz social possa 
prosseguir a sua missão na 
freguesia.

Associação para o Desenvolvimento de 
Cristelo promove “A Festa da Francesinha”
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A tradicional "Desfolhada 
do Milho" juntou, em Recarei, 
centenas de utentes das 
I P S S ' s  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes. 

A atividade foi organizada 
pelo Pelouro da Ação Social 
do Município, com a Junta de 

Freguesia de Recarei, o Cen-
tro Social e Paroquial de Re-
carei e a Associação S. Pedro 
- Centro Social da Sobreira. 

A "Desfolhada" começou 
e terminou com animação 
m u s i c a l  e  a  a l e g r i a  d o s 
participantes.

A Cruz Vermelha Portu-
guesa - Delegação de Sobreira 
fez a festa do seu 17º aniversá-
rio com um dia dedicado à 
população.  

Na ocasião, os residentes 
na Vila da Sobreira puderam 
fazer rastreios gratuitos - ten-
são, glicemia e índice de massa 
muscular e participar num 
workshop sobre técnicas de 
Suporte Básico de Vida.  O ani-
versário da instituição ficou 
ainda assinalado pela bênção 
da nova viatura de transporte 
de doentes não urgentes ofe-
recida pelo Município de Pa-
redes.  O núcleo da Cruz Ver-
melha Portuguesa é dirigido 
pela delegada especial e coor-

denadora da emergência, Al-
berta Rodrigues, e conta com 
45 socorristas, 20 voluntários 
para a juventude e 15 de apoio 
geral que se dedicam às ver-
tentes de socorro e emergên-
cia pré-hospitalar, emergên-
cia social, área psicossocial, 
juventude, enfermagem e 
formação.  Até ao final do ano, 
a Cruz Vermelha Portuguesa 
- Delegação de Sobreira irá 
abrir uma loja solidária nas 
instalações do núcleo.

A cerimónia contou com a 
presença, nomeadamente do 
Presidente da Câmara Muni-
cipal, Alexandre Almeida, do 
Vereador da Proteção Civil, 
Elias Barros, dos Presidente 
da Juntas da Sobreira, João 
Gonçalves, e de Recarei, Bel-
miro Sousa.

    RECAREI

Desfolhada em Recarei 

    SOBREIRA

Nova ambulância prendou 
Cruz Vermelha da Sobreira 
pelo 17º aniversário 

Na semana em que se co-
memorou o Dia Mundial da 
Alimentação, assinalado no 
dia 16 de Outubro, as escolas 
da Cidade de Rebordosa par-
ticiparam na Feira da Alimen-
tação. A fruta e os hortícolas 
voltaram, assim, a estar pre-
sentes nas várias feirinhas 
das crianças da Escola e Pré-
-escolar da Serrinha, Jardim 
de infância de S. Marcos Polo 
escolar de Rebordosa, “com o 
objetivo de promover a in-
gestão de produtos saudá-
veis. A comunidade escolar 

tudo fará para continuar a 
promover a adoção de um 
estilo alimentar equilibrado e 
saudável nas escolas do nos-
sa Cidade”, explicou fonte da 
organização. De referir que 
graças há generosidade de 
pais e não só os produtos ex-
postos nas feirinhas das refe-
ridas escolas foram todos 
vendidos. A alegria e a amiza-
de marcaram presença du-
rante estes eventos dedica-
dos à alimentação da comu-
n i d a d e  e s c o l a r  d e 
Rebordosa!

Escolas e infantários  
de Rebordosa levaram  
alimentos saudáveis  
à Feira da Alimentação

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

Tlf.: 2555 782 178

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

António Orlando  | texto

PUB

No passado dia 12 de 
outubro, a nossa Cidade 
recebeu mais um evento 
organizado pela Comuni-
dade “Dusty Track” em 
parceria com o Moto Clu-
be de Rebordosa, nesta 
edição a Comunidade Dus-
ty Track comemorou o 6º. 
Aniversário. O Dusty Tra-
ck,  é uma prova de motas 
disputada numa pista oval 
em terra  batida. Cerca de 
95 pilotos, 25 dos quais es-
panhois, passaram pela 
pista de Rebordoa con-
truída nas imediações do 
Complexo Desportivo de 

Azevido. De referir que es-
te evento contou com o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Paredes, Junta de 
Freguesia de Rebordosa, 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa e o Rebordosa 

A t l é t i c o  C l u b e .  Fo ra m 
muitas as pessoas que pas-
saram pelo recinto num 
dia excelente com muitas 
motas de estrada,  cho-
ppers, scramblers e flat 
trackers, muito público 

    REBORDOSA

Rebordosa recebeu a prova de Dusty Track

PAULO 
PINHEIRO

muita adrenalina. O verea-
dor da Câmara Municipal 
de Paredes Paulo Silva, a 
Presidente da Junta de 
Freguesia de Rebordosa 
Salomé Santos e todos os 
elementos do executivo 
também estiveram pre-
sentes no evento. Para-
béns para o Motoclube de 
Rebordosa e a toda comu-
nidade Dusty Track.
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JORNADA 7ªJOR. 
  12/10

L. Lourosa 2-1 Leça FC
  13/10

Val. Gaia 3-2 SC Coimbrões

Canelas 2010 2-1 Vila Real

USC Paredes 0-0 FC P. Rubras

Amarante FC 1-0 G. F. (C.Rodrigo)

FC Fel. 1932 4-0 AD Sanjoanense

Trofense 0-2 L. Vildemoinhos

SC Espinho 2-2 AD Castro Daire

Arouca 1-0 Gondomar SC

JORNADA 7ªJOR. 
  12/10

Aliados Lordelo 2-2 Rebordosa AC

  13/10

Vila Caiz 2-1 Lixa

Vila Meã 2-2 S. P. Cova

FC Vilarinho 0-0 Alpendorada

Lousada 0-0 Sousense

CD Sobrado 2-3 AD Marco 09

A. Gandra 1-0 Freamunde

Tirsense 1-0 Barrosas

JORNADA 8ªJOR. 
  20/10

Alpendorada 1-1 A. Lordelo

Lixa 1-1 FC Vilarinho

S. P. Cova 3-0 Vila Caiz

Rebordosa AC 5-3 Lousada

Sousense 1-1 A. Gandra

Barrosas 2-1 Vila Meã

Freamunde 1-2 CD Sobrado

AD Marco 09 1-1 Tirsense

JORNADA 5ªJOR. 
  13/10

UD Valonguense 2-0 FC Parada

GD Águas Santas 2-2 ISC Sobreirense

Os Lusitanos 1-1 Crestuma

GD Aldeia Nova 3-2 S. Hora

Ramaldense 2-4 SC Campo

S. Félix Marinha 1-0 Perafita

CD Torrão 1-1 Leverense

Vandoma 0-1 Ataense

JORNADA 5ªJOR. 
  12/10

AD Lustosa 2-0 AJM Lamoso

Lixa B 2-1 GDC Ferreira

  13/10

ADR Aveleda 2-1 Raimonda

Citânia de Sanfins 2-1 Penamaior

UDS Roriz 3-1 ARD Macieira

CCD Sobrosa 4-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 1-0 UD Torrados

Livração 0-3 CRCD Varziela

JORNADA 5 ªJOR.

  12/10

Leões Seroa 2-1 Codessos

Tirsense B 3-0 Ventura SC

M. G. Costa 2-4 Moc. Sangemil

ADC Frazão 2-1 Sp. Cruz

1º M. Figueiró 2-0 Esc. Fut. 115

 13/10

FC P. R. B 6-1 Melres DC

ADR S. P. Fins 1-0 AC Gervide

Gatões 2-2 M. Córdova

USC Baltar 2-1 C. LírioAD

JORNADA 6 ªJOR.

  12/10 

FC Fel. 1932 B 1-1 SC Nun´Álvares

Est. Fânzeres 1-0 Gens SC

 13/10

Águias de Eiriz 2-1 Folgosa da Maia

Alfenense 2-0 CA Rio Tinto

SC Salvadorense 2-1 Bougadense

Aparecida 2-0 Caíde Rei

SC R. Moinhos 1-2 Lousada B

FC Lagares 1-0 S. L. Douro

JORNADA 6 ªJOR. 
  20/10

FC Parada 1-2 GD Aldeia Nova

ISC Sobreirense 0-2 UD Valonguense

Crestuma 2-1 GD Águas Santas

S. Hora 3-4 Ramaldense

SC Campo 5-1 CD Torrão

Perafita 3-3 Vandoma

Leverense 2-0 S. Félix Marinha

Ataense 2-1 Os Lusitanos

JORNADA 6 ªJOR. 
  19/10

CRCD Varziela 1-2 Lixa B

AJM Lamoso 2-2 CCD Sobrosa

UD Torrados 1-1 AD Lustosa

  20/10

GDC Ferreira 0-1 ADR Aveleda

Raimonda 1-2 Citânia de Sanfins

ARD Macieira 2-2 AD Várzea FC

Penamaior 2-1 UDS Roriz

FC V. B. Bispo 0-0 Livração

JORNADA 6 ªJOR. 
  19/10

Ventura SC 0-4 FC P. R. B

M. Córdova 4-2 ADR S. P. Fins

M. Sangemil 6-2 Gatões

Codessos 3-2 ADC Frazão

Campo do Lírio 1-3 M. G. Costa

 20/10

Sp. Cruz 2-0 1º M. Figueiró

Melres DC 0-0 Leões Seroa

AC Gervide 1-0 Tirsense B

Esc. Fut. 115 0-4 USC BaltarCCD

JORNADA 7 ªJOR. 
  19/10

Lousada B 2-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 FC Fel. 1932 B

 20/10

S. L. Douro 1-0 Folgosa da Maia

Gens SC 0-5 Águias de Eiriz

CA Rio Tinto 3-3 Est. Fânzeres

Caíde Rei 2-3 SC R. Moinhos

SC Nun´Álvares 1-1 Alfenense

FC Lagares 0-0 Aparecida

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 L. Lourosa 17 7
2 Leça FC 16 7

3 Arouca 16 7
4 AD Sanjoanense 13 7
5 Valadares Gaia 13 7
6 SC Espinho 12 7
7 Canelas 2010 12 7
8 L. Vildemoinhos 12 7
9 FC Felgueiras 1932 10 7
10 SC Coimbrões 10 7
11 USC Paredes 9 7
12 G. F. (C.Rodrigo) 7 7
13 FC Pedras Rubras 6 7
14 Gondomar SC 5 7
15 Vila Real 4 7
16 Amarante FC 4 7
17 Trofense 4 7
18 AD Castro Daire 4 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliança de Gandra 18 8
2 Rebordosa AC 16 8
3 AD Marco 09 16 8
4 Sousense 14 8
5 Tirsense 14 8
6 CD Sobrado 13 8
7 Aliados Lordelo 12 8
8 Vila Caiz 9 8
9 Freamunde 9 8
10 Alpendorada 9 8
11 Barrosas 8 8
12 Vila Meã 7 8
13 S. Pedro da Cova 6 8
14 FC Vilarinho 6 8
15 Lixa 5 8
16 Lousada 4 8

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 18 6

2 GD Aldeia Nova 16 6

3 S. Félix Marinha 13 6

4 Crestuma 11 6

5 Leverense 11 6

6 Ataense 11 6

7 SC Campo 10 6

8 Vandoma 10 6

9 Ramaldense 7 6

10 FC Parada 7 6

11 Senhora da Hora 6 6

12 Os Lusitanos 4 6

13 CD Torrão 4 6

14 ISC Sobreirense 4 6

15 GD Águas Santas 2 6

16 Perafita 1 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Citânia de Sanfins 18 6

2 UDS Roriz 15 6

3 GDC Ferreira 12 6

4 Lixa B 10 6

5 Penamaior 10 6

6 CRCD Varziela 10 6

7 AD Várzea FC 9 6

8 ADR Aveleda 9 6

9 Livração 8 6

10 AD Lustosa 7 6

11 AJM Lamoso 7 6

12 CCD Sobrosa 7 6

13 Raimonda 6 6

14 FC Vila Boa do Bispo 4 6

15 UD Torrados 4 6

16 ARD Macieira 1 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 FC Pedras Rubras B 18 6

2 Mocidade Sangemil 16 6

3 Leões Seroa 16 6

4 Tirsense B 15 6

5 Monte Córdova 14 6

6 1º Maio Figueiró 13 6

7 ADR S. Pedro de Fins 12 6

8 USC Baltar 11 6

9 AC Gervide 7 6

10 ADC Frazão 6 6

11 Ventura SC 6 6

12 M. G. Costa 5 6

13 Gatões 5 6

14 Codessos 3 6

15 Sp. Cruz 3 6

16 Escola Futebol 115 3 6

17 Melres DC 2 6

18 Campo do Lírio 0 6

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 S. Lourenço Douro 18 7

2 SC Salvadorense 16 7

3 Folgosa da Maia 15 7

4 Alfenense 13 7

5 SC Nun´Álvares 12 7

6 SC Rio de Moinhos 11 7

7 FC Lagares 10 7

8 Bougadense 10 7

9 Águias de Eiriz 9 7

10 Aparecida 8 7

11 Lousada B 8 7

12 FC Felgueiras 1932 B 8 7

13 Estrelas de Fânzeres 7 7

14 CA Rio Tinto 5 7

15 Gens SC 4 7

16 Caíde Rei 1 7

JORNADA 8ªJOR. 
  27 /10

AD Castro Daire vs Canelas 2010

G. F. (C.Rodrigo) vs Arouca

Leça FC vs Trofense

L. Vildemoinhos vs Valadares Gaia

Vila Real vs Amarante FC

Gondomar SC vs USC Paredes

SC Coimbrões vs SC Espinho

AD Sanjoanense vs L. Lourosa

FC P. Rubras vs FC Fel. 1932

A 
transição dos jogadores 
de futebol dos juniores 
para os seniores é um te-

ma sistematicamente debatido. 
É um problema difícil de encon-
trar respostas. Quer sejam na 
transição dos juniores do Spor-
ting para os seniores do Sporting, 
ou dos juniores do Paredes para 
os seniores do Paredes. No en-
tanto os juniores do Sporting não 
estariam bem preparados para 
jogar nos seniores do Paredes?
Então como ultrapassar esta 
problemática?

É inegável que os clubes “gran-
des” ou os que têm melhores 
condições preparam melhor 
os seus jovens futebolistas. 
São várias as ferramentas que 
têm ao seu alcance e conve-
nhamos que o poderio finan-
ceiro é fundamental: compe-
tência e formação dos seus 
treinadores, recursos físicos 
como relvados naturais, estru-
turas de apoio como ginásios, 
acompanhamento de psicólo-
gos, podologistas e nutricio-
nistas, suplementação, e uma 

coisa que no meu entender é 
fundamental – serem profis-
sionais, ou seja, estarem a tem-
p o  i n t e i r o  d e d i c a d o s  a o 
futebol.
Mas na minha opinião, de entre 
a grande importância que to-
dos estes aspectos têm, gosta-
ria de me debruçar mais especi-
ficamente numa: os relvados 
onde treinam e jogam.
FC Porto, Benfica, Sporting, Vi-
tória de Guimarães e Braga, por 
exemplo, têm as suas equipas a 
tempo inteiro a jogar e a treinar 

A importância dos relvados 
naturais na transição de júnior para sénior

OPINIÃO

Sobre Futebol

em relvados naturais. E este é 
para mim um aspecto decisivo, 
porque os relvados sintéticos 
são melhores que os pelados, 
mas os relvados naturais im-
primem uma dinâmica única e 
adaptam os atletas para aquilo 
que vai ser o palco principal. 
Os clubes não podem querer 
estalar os dedos e tirar da for-
mação jovens para os seniores 
quando não lhes proporcio-
nam condições de evolução. É 
evidente que muitos clubes 
nem relvados naturais têm pa-
ra as equipas seniores quanto 
mais para a formação. Mas não 
podemos querer tudo. Acima 
de tudo estamos a tentar per-
ceber o que facilita a transição 
dos jovens e a adaptação a um 
escalão completamente dife-
rente (sénior).
Agora, com os procedimentos 
adoptados pela Federação 

Portuguesa de Futebol, que 
avalia época a época os clubes 
formadores, na minha opinião 
não devia ser possível a atri-
buição da nota mais alta (cin-
co estrelas) a clubes que não 
dispusessem, por exemplo de 
relvados naturais para trei-
nos e jogos das equipas de 
juniores.
Mas eu nunca fui muito favo-
rável a que tenham de ser ter-
ceiros a definir o que é bom ou 
mau. Quero dizer que não de-
via ser necessário uma entida-
de como a FPF regular tal ne-
cessidade mas sim os próprios 
responsáveis dos clubes a en-
tenderem-na. Da mesma for-
ma que não percebo que a FPF 
ou a AF Porto coloquem restri-
ções a nível de idades – porque 
têm de ser os clubes a definir o 
seu próprio caminho.
Em suma, está na hora dos clu-

bes levarem as suas camadas 
jovens mais a sério e fazerem 
disto um sério investimento e 
não apenas um custo e tentar 
aturar areia para os olhos dos 
adeptos. Porque é o que se faz 
sistematicamente.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto
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João Barros venceu rali de Paredes e  
André Cabeças sagrou-se campeão regional

João Barros e António 
Costa, extracompetição, 
venceram a classificação 
geral do Rali de Paredes, 
prova disputada no dia 13 
de outubro.

No Campeonato Norte 
de Ralis, para o qual pon-
tuava a prova, André Cabe-
ças e Ilberino Santos con-
quistaram o título.

João Barros e António 
Costa não tiveram grandes 
dificuldades em impor o 
bom andamento do seu 
Skoda Fabia R5, terminan-
do a prova com quase mi-
nuto e meio de avanço para 
André Cabeças, isto numa 
prova com muita chuva.

Para além da taça refe-
rente à vitória no grupo X5, 
João Barros ergueu, emo-
cionado, o Troféu Noel Fer-
reira destinado a premiar o 
piloto mais rápido do rali e 
a homenagear Noel Ferrei-
ra, comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Cête 
e Capitão da Força Aérea, 
que faleceu, no passado 
mês de setembro, vítima 
de uma queda de helicóp-
tero de combate a incên-
dios, em Valongo.

No final da prova, João 
Barros mostrava-se satis-
feito com o desenrolar do 
rali e pela forma como tudo 
decorreu: “Entramos para 
o fim do rali com pneus in-
termédios e de facto cho-
veu imenso, por isso não 
arriscamos nada. Já tínha-
mos uma vantagem signifi-
cativa para o segundo clas-
sificado, pelo que a priori-
d a d e  f o i  g e r i r . 
Conseguimos aquilo a que 
nos tínhamos proposto, 
que foi vencer e dar uma 
alegria a todos os pareden-
ses, a quem dedico este 
triunfo”.

O Rali de Paredes, pro-
va organizada pelo Cami 
Motorsport, contou com 
61,8 kms de classificativas, 

percorridas nas desafian-
tes estradas de asfalto do 
concelho: uma especial, 
em Vila Cova de Carros e 
uma tripla passagem pelas 
especiais de Baltar e de 
Alvre.

A partida e a chegada 
ocorreram em frente à Câ-
mara Municipal de Pare-
des. A entrega de prémios 

realizou-se no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.

O Rali de Paredes pode 
não ter tido a ajuda de São 
Pedro, mas a organização 
conseguiu levar a  ‘bom 
porto’ a prova, com o único 
incidente a ser a saída de 
estrada de Sérgio Ramalho 
na segunda passagem pelo 
troço de Baltar.

Classificação

1º Barros João – Costa António Škoda Fabia R5 31:21.1

2º Cabeças André – Santos Bino Mitsubishi Lancer Evo IX +1:24.6

3º Simões Lucas – Gonçalves Simplício Mitsubishi Lancer Evo IX +2:21.5

4º Pascoal Vítor – Faria Ricardo Porsche 991 GT3 Cup +2:23.5

5º Mendes Paulo – Alves Pedro Peugeot 208 R2 +2:34.3

6º Silva José – Janela José Škoda Fabia R5 +3:19.2

7º Costa Augusto – Silva Susana Peugeot 208 R2 +3:36.2

8º Castro Mário – Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +3:42.3

9º Moura Rúben – Magalhães Hugo Renault Clio R3 +4:07.2

10º Vicente Martínez Daniel – Vicente Sílvia Citroën AX GT +4:57.3

Classificaram-se 35 concorrentes

O 
Tricampeão Na-
cional de Rali-
cross, João Ri-

beiro, fechou com chave 
d´oiro o campeonato com 
nova vitória na classe Super 
1600, no Ralicross de Sever 
do Vouga II, que decorreu no 
fim-de-semana de 12 e 13 de 
outubro.

Depois de ter garantido a 
“pole-position” para a corrida 
final, o piloto de Baltar conse-
guiu “um bom arranque e do-
minar de início ao fim” a prova 
realizada na região de Aveiro. 
João Ribeiro não deu hipóte-
se, ao lousadense Joaquim 
Machado, o segundo piloto a 
cortar a meta.

“Conseguimos vencer 6 
corridas em 8 possíveis, de-
monstra bem a justiça na en-
trega do campeonato”, disse 
no final João Ribeiro que 
aproveitou a ocasião para 

agradecer “a toda a família 
JR Maquinaria, pois sem eles 
nada seria possível”.

Agora João Ribeiro, para 
terminar a época 2019, pre-

para o assalto a um novo “tri”, 
este da Taça de Portugal. A 
competição decorre nos 
p r ó x i m o s  d i a s  9  e  1 0 
novembro.

Final do tricampeonato 
com nova vitória  
de João Ribeiro
RALICROSS. Piloto de Baltar fez a festa e prepara já o assalto 
ao "Tri" da Taça de Portugal

António Orlando  | texto
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A Humanidade caracterizou-se ao longo dos séculos, 
por cultos religiosos que variavam da grandiosidade da 
sua cultura ao grau das suas crenças. Os Legados dos 
nossos antepassados, que chegaram até aos nossos dias, 
são a prova de uma história e de uma cultura próprias de 
cada  povo,  segundo a raça e os credos das diferentes 
regiões  do globo. Aguiar de Sousa, com cinco (5) Igrejas, 
o maior número  do concelho de Paredes, revela  bem o 
passado histórico desta Freguesia, cujo  valor Patrimo-
nial em ARTE SACRA  é incalculável. No ano 2003 foi 
efectuado um Inventário do Património  Histórico-Reli-
gioso de todas as cinco Igrejas da Freguesia de Aguiar de 
Sousa pelo nosso ilustre conterrâneo  Dr. António Mar-
tins Vieira, nascido em Brandião e licenciado em Teolo-
gia  e Historia Geral.Terminou  o seu trabalho no ano 
2004, tendo oferecido um exemplar à Diocese do Porto, 
outro à P.J. do Porto e  a algumas individualidades de 
Aguiar de Sousa. 

Na Igreja de S. Sebastião em Aguiar estão documen-
tados a escultura de S. Sebastião e Altar-Mor com retá-
bulo e mesa do século XVIII,  a  Sra. da Lapa do  Sec.XIII  e 
o Menino Jesus escultura  do sec.XIX . Na Igreja de Sta. 
Marta em Alvre, a escultura de Santa Marta,e outra do 
Menino Jesus ,ambas do séc. sec.XIX em madeira e ainda 
uma imagem de Sta Marta em madeira do séc.XVII . Tam-
bem um painel retábulo  (altar-mor) em talha de madei-
ra,  estilo Neo´ Clássico. Na Igreja da Sra. do Salto temos 
a imagem da Sra. do Salto em calcário(pedra de ançã),em 
que a Santa segura o menino com a  mão direita (com sig-
nificado religioso) ,datada do sec.XIV,e  um Retábulo em 
talha, estilo Renascença,  recentemente recuperado. Na 
Igreja de Sta. Isabel em Sarnada há uma escultura  de Nª 
Sra.e sua  prima Isabel ,e outra  de S. Roque ambas em 
madeira do sec. XVIII. Existe uma cruz de via sacra em 
granito de grandes dimensões  colocada fora desta  Igre-
ja, mas com a mesma proveniência . Na Igreja Paroquial 
de S. Romão em Senande  constam as seguintes pe-
ças:um terno de escultura em madeira constituida por 
Sta. Ana, outra de  Nª Senhora e o Menino e uma imagem  
de Nª Sra. das Dores ,ambas do séc.  sec.XVIII, e  uma es-
cultura de Cristo crucificado em madeira com a legenda 
“J.N.R.J.”Jesus Nazareno Rei dos Judeus. Outra imagem 
de Sto. António do sec.XVIII e outra   de S. Romão de ca-
racteristicas modernas e uma escultura de Stª Apolonia 
em madeira de origem barroca. O Sacrário que é um Re-
tábulo coberto a folha de Ouro e uma Caldeira e Vara do 
Juiz da Confraria do Santíssimo,um Terriculo e Custódia 
do séc. XIX  assim como uma  Cruz Processional, e um 
Cálice  de prata cinzelada dos  finais do séc. XVIII. Outra 
escultura de S. Caetano em madeira, uma imagem de Nª  
Sra. do Rosário   e outra do Menino  Jesus em castanho 
todas do sec.XVIII. Finalmente  uma réplica recente da 
Srª do Salto com o menino ao colo que é tranportada 
uma vez por ano,  no 1º domingo de Maio, desta Igreja  
para a capela da Ermida da Srª do Salto, numa longa Pro-
cissão Religiosa  que celebra  o Milagre do Cavaleiro 
salvo por Nª Senhora ,conforme reza a “Lenda da Sra. do 
Salto”. Todo este Património cultural e religioso está fe-
chado ao público. Em vez de se promoverem visitas guia-
das com acessos aos visitantes  e Turistas, que possam 
gerar receitas, as Comissões Fabriqueiras - responsá-
veis por estes locais de culto - preferem  permanecer de 
portas fechadas a  aguardar que apareçam mais “Irmãos 
Rios”  para pagar todo este património que se vai degra-
dando com o passar dos tempos, como aconteceu  com  a 
recuperação da Igreja paroquial.

Mudam-se os Tempos, mudam-se  as vontades, dificil 
é  mudar as mentalidades.

Arte Sacra, 
património  de  
Aguiar de Sousa

CAMILO MOTA

A 
Feira Quinhentis-
ta que se realizou 
entre 11 e 16 de 

outubro na vila de Sobrosa 
no âmbito dos 500 anos do 
Foral de Sobrosa irá repetir-
se anualmente. A única mu-
dança é que poder-se-á reali-
zar numa outra data “mais 
favorável a nível climatérico”. 
A sugestão foi dada pelo Pre-
sidente Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, na Sessão Solene dos 
500 anos do Foral de Sobro-
sa realizada no edifício que 
foi sede dos Paços do Conce-
lho de Sobrosa. O autarca 
respondia ao repto lançado 
pelo Presidente de Junta, 
Américo Oliveira e Castro, 
para que a feira continuasse 
a realizar-se dado o sucesso 
e as sinergias que foram al-
cançadas durante esta pri-
meira edição. 

A celebração oficial da 
atribuição do Foral que D. 
Manuel I há 500 anos conce-
deu à Honra de Soverosa, 
contou com música pelo 
Centro Português de Nycke-
lharpa, a atuação do Teatro-
palco – Grupo de Teatro 
Amador de Sobrosa, com a 
encenação da atribuição do 
Foral, um concerto na Igreja 
Paroquial pela Orquestra de 
Flautas do Conservatório de 
Música do Porto e atuação 
do Coro Paroquial de Sobro-
sa e a apresentação do livro 
“Foral Manuelino da Honra 
de Sobrosa 1519” pela auto-
ra Alcina Manuela de Olivei-
ra Martins. O festejo foi ain-
da pontuado pelo lançamen-
to de fogo de artificio. 

A população que acorreu 
em bom número à sessão so-
lene, apesar da hora, 19h30 
de um dia da semana - terça-
feira –, não escondeu “o or-
gulho” de pertencer à vila de 
Sobrosa. 

As celebrações tiveram 
realização conjunta da Junta 
e Câmara Municipal. Em reu-
nião do Executivo, Alexan-
dre Almeida, disse que os 
festejos foram compartici-
pados pela autarquia em 
5.805 euros.

Sobrosa ganha 
Feira Quinhentista
EFEMÉRIDE. Certame realizado por ocasião da Comemoração dos 500 anos do Foral de 
Sobrosa irá repetir-se anualmente. O desejo foi expresso pelo autarca de freguesia e 
apoiado pelo Edil.  Descerrada placa comemorativa que assinala data redonda.

António Orlando  | texto

Foral de 
Soverosa

Em 15 de Outubro de 
1519, o rei D. Manuel I 
concedeu Foral Novo à 
Honra de Soverosa, 
um documento que es-
pelha a influência que 
Sobrosa exercia sobre 
várias freguesias dos 
atuais concelhos de 
Paredes, Paços de Fer-
reira e Lousada, desig-
nadamente Cristelo, 
Madalena, Louredo, 
Ferreira, Freamunde, 
Meixomil, Penamaior, 
Eiriz, Sanfins de Fer-
reira, Figueiró, Gonde-
sende (Raimonda), La-
moso, Portela (Codes-
s o s ) ,  C a r v a l h o s a , 
Sousela e Figueiras.
Na cerimónia dos 500 
Anos, o Município de 
Paços de Ferreira fez-
se representar pelo 
seu vice-Presidente, 
Paulo Barbosa, curio-
samente, um pareden-
se de Baltar que está 
radicado no concelho 
vizinho.

Feira Quinhentista veio para ficar

Encenação teatral  da
entrega há 500 anos  do Foral
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /OUT/NOV19

FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até 31 OUT
Exposição | Expressões 
Inauguração da Mostra 
Os Lusíadas de Levi Guerra

Biblioteca 
Escritor do Mês OUT
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 OUT | 10h30 
Teatro de Fantoches
História Do Dentinho

Cooperação
Dia 30 OUT | 14h30 
Exercícios de Relaxamento

Dia 30 OUT | 14h30
Culinária
Degustação de bolo chocolate e café

PAREDES
Até 19 NOV
Casa da Cultura 
Exposição
Mostra de Manuel Cruz 
Poesia, Pintura e Música

Até 25 NOV
Casa da Cultura
Exposição de Ilustração
Girls Just Wanna Have Fun 

Dia 26 OUT | 15h30
Biblioteca Municipal
Trupe "Sons em Cena"
Música com Bebés & Papás
preço - 5 euros por participante

Dia 31 out e 1 NOV | 19h – 24h
Biblioteca Municipal
Noites Negras
Música, Animação, 
Representação,
Literatura e Gastronomia

SOBREIRA
Dia 2 NOV
Monte das Covas, Castromil
Noites Negras
Música, Animação, 
Representação, 
Literatura e Gastronomia.

FOTOLEGENDA

Outubro Musical 

O órfão da Fundação A Lord atuou no passado dia 12 de 
outubro no auditório da Instituição. O concerto abriu a 
edição deste ano do Outubro Musical. A iniciativa chega 
ao fim no próximo sábado, dia 19, com a atuação da Or-
questra da ALORD. 

Exposição de 
ilustração "Girls  
Just Wanna Have Fun"

Sendo a ilustra-
ção um meio privile-
g i a d o  p a ra  e c o a r 
leituras individuais 
do mundo, no mun-
do, esta mostra-mo-
vimento “Girls Just 
Wanna Have Fun” 
pretende dar voz e 
visibilidade a mu-
lheres ilustradoras 
residentes em Por-
tugal. Tal como na 

música adotada por 
C i n d y  L a u p e r  e m 
1983, a mensagem 
do título é manifes-
tamente simbólica e 
dispensa a interpre-
tação literal: “as ra-
parigas” não que-
rem apenas diver-
tir-se, querem um 
m u n d o  o n d e  l h e s 
seja possível fazê-lo 
em igualdade. O es-

pectador é, assim, 
convidado a deter-
se na individualida-
de de cada ilustra-
dora, a sentir a sen-
sibilidade 
partilhada pelo con-
junto dos trabalhos 
e a refletir acerca do 
significado de igual-
dade de género e do 
caminho que nos fal-
ta ainda percorrer.

A 
obra literária de 
Alberto S. Santos 
em novembro vai 

estar em destaque na biblio-
teca ALORD. O antigo presi-
dente da Câmara de Penafiel 
que enveredou pelas letras, 
publicou os romances best-
sellers A Escrava de Córdova 
(2008), A Profecia de Istam-
bul (2010), O Segredo de 
Compostela (2013), Para lá 
de Bagdad (2016) e Amantes 
de Buenos Aires (2019). 

O último livro – Amantes 
de Buenos Aires – lançado 

em maio pela Porto Editora, 
é um romance intenso que se 
inspira na história real de Eli-
sa e Marcela, duas mulheres 
apaixonadas que se casaram 
no altar, um século antes da 
legalização do casamento 
entre pessoas do mesmo se-
xo. Em junho, inspirada pela 
mesma história, a Netflix 
lançou ‘Elisa e Marcela’.

A inspiração do escritor 
parte deste caso verídico, 
que é a base para criar uma 
saga na qual se cruzam vá-
rias gerações de mulheres de 
forte personalidade, que lu-
tam pela verdade do passa-

do que as une. Numa vertigi-
nosa viagem de cem anos, o 
leitor assiste ao nascimento 
do tango em Buenos Aires e 
transporta o leitor até o Por-
to, a cidade que se uniu para 
a c o l h e r  e s t e  a m o r 
clandestino.

Com base na trajetória de 
Marcela e Elisa, o livro abor-
da também uma profunda 
análise questões do incons-
ciente coletivo, psicologia 
analítica e defende o amor e 
o afeto acima dos preconcei-
tos e julgamentos da socie-
dade: “Quanto ao ‘menino’ 
Milena, a questão central 
está em saber se é justo e 
acertado proceder à mudan-
ça de identidade aos 9 anos, 
ou se se deveria fazer um 
acompanhamento psicológi-
co até uma idade em que a 
personalidade estivesse já 
mais formada e esclarecida” 

explica o escritor. Alberto S. 
Santos é também autor da 
coletânea de histórias A Ar-
te de Caçar Destinos (2017) 
e participa na série de contos 
de autores lusófonos Roça 
Língua (2014). 

Está ainda ligado à cria-
ção e curadoria do Festival 
Literário “Escritaria” e à co-
missão científica da “Rota do 
Românico”.

Durante 12 anos, Alberto 
S. Santos, foi presidente da 
Câmara Municipal de Pena-
fiel. Atualmente é o presi-
dente da Assembleia Muni-
cipal no concelho vizinho.

Alberto S. Santos é o escritor 
de novembro na Biblioteca ALORD
LIVROS. Apaixonado pelos factos inesperados da História, o autor, advogado e conferencista natural de Paço de 
Sousa, Penafiel, afirmou-se na ficção histórica criada a partir de marcantes acontecimentos reais, mas pouco co-
nhecidos do grande público.

António Orlando  | texto
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O país que temos

C
inquenta por cen-
to dos portugue-
ses adultos não 

vota. Porque não querem, 
porque é uma maçada, 
porque assim protestam, 
porque assim nunca per-
dem. Não votar não lhes 
traz qualquer prejuízo, é 
só vantagens. Podem 
continuar a criticar os 
eleitos, os políticos em ge-
ral, denunciar á peça as 
dificuldades, as posturas 
e as opções, rir cinicamen-
te da nossa miséria ou im-
potência, dizer eles no 
fundo são todos iguais, só 
querem mamar…
Cerca de cinco por cento 
dos portugueses votam 
branco ou nulo. Porque 
assim expressam que a 
democracia, coitada, não 
lhes dá alternativas, por-
que são individualistas á 
espera de um partido que 
lhes sirva como um sobre-
tudo pronto-a-vestir, por-
que são abstencionistas 
mas socialmente não que-
rem que se saiba, porque 
assim nunca se arrepen-
dem,  dizer os partidos 
têm de se modernizar, vá-
s e  l á  s a b e r  e m  q u e 
direção…
Uns muito por cento vo-
tam no seu partido de 
sempre, como se fosse a 
sua família emocional, a 
sua igreja, independente-
mente da competência, 
das provas dadas, das cor-
rupções do passado, dizer 
eu voto sempre no PS (ou 
no PSD), desde pequeni-
no, uma fidelidade ao pas-
sado, à tribo, um conser-
vadorismo avesso a mu-
danças, para pior já basta 
assim, não sei quem elejo, 
mas deve ser gente boa…
Uns alguns por cento vo-
tam nas modernidades 
de momento, como se 
fosse necessário experi-
mentar um novo manjar, 
novas ilusões, nos parti-

dos dos animais,  das 
plantas, dos riachos, das 
drogas leves, das rela-
ções sexuais recreativas, 
das questões da ideolo-
gia do género, na ideolo-
gia liberal pura e dura, na 
filosofia da morte, no es-
bracejar frenético dos ti-
nos, no beijo ao gato, na 
cor de pele, na orienta-
ção sexual, no autorita-
rismo, no racismo (e no 
anti-racismo), no exótico, 
na gaguez, na deficiência, 
no sex-apeal jovem, na 
Lady Di, dizer eu voto pe-
la inclusão, votando (pois 
claro!) nos excluídos, ou 
minoritários, e no futuro 
se verá…
Muitos por cento votam 
só nos vencedores, nos 
esperados vencedores, 
atentos aos sinais dados 
pelo professor, pelo se-
nhor padre, pelo empre-
gador, pelo regedor, pelo 
telejornal, pelo comenta-
dor televisivo, dizer eu 
voto sempre bem, nunca 
me engano, a culpa é dos 
chineses, dos imigrantes, 
dos pedófilos, dos profes-
sores, dos juízes, dos do 
rendimento mínimo ga-
rantido, dos funcionários 
públicos, dos comunistas, 
dos doutores, dos lisboe-
tas, (angola para os portu-
gueses), do Trump, das 
vacas, dos ateus, do 25 de 
abril.
A coerência, a sincerida-
de, a perseverança, a ex-
periência não dão votos.
Em 92.000 km2, somos 
pouco mais de 10 milhões 
de habitantes. Concen-
trados numa faixa litoral 
de pouco mais de 30 km 

de largura, desertificado 
o interior e o norte e leste 
fronteiriço com a Espa-
nha. Temos um país de 
emigrantes e de imigran-
tes. Onde muitos dos que 
emigram dizem o fazer 
por “aventura” e com essa 
mentira enganam a ver-
dade, a satisfação das ne-
cessidades básicas.
Onde muitos dos que imi-
gram dizem o fazer pelo 
sol e hospitalidade e com 
a mentira enganam-se da 
mesma forma. 
Apesar de uma reconhe-
cida civilidade adulta (afi-
nal somos europeus), não 
temos um civismo ade-
quado. Não temos uma 
geração nova com valo-
res, altruísmo, empenho 
colectivo. Não temos cau-
sas nacionais mobilizado-
ras, grandes referências 
morais atuais. Não temos 
escolas suficientemente 
disponíveis para ensinar, 
deixando às famílias o su-
premo e insubstituível 
encargo de educar. Temos 
demasiados consumido-
res e beneficiários para 
poucos utilizadores e pro-
dutores. Não temos em-
presários, temos patrões. 
Não temos empresas, te-
mos linhas de produção. 
Gerimos a vida do curto 
prazo. Uns país em que 
muito bons convivem 
com os mais medíocres, 
sendo estes muitas vezes 
os que mandam, os que 
têm prestígio social
É o país que temos.  Pe-
quenino, sonolento, acé-
falo, comodamente
sentado. Á espera de ser 
servido.

Estatuto Editorial

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

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

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

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

N
o país passaram as elei-
ções legislativas de 2019 e 
teremos nos próximos 

dias um novo Governo maior e mais 
partidarizado do que o anterior. Na 
oposição, Rui Rio decidiu recandi-
datar-se à liderança do PSD porque 
pretende “colocar o interesse pú-
blico acima de tudo”, e assim, colo-
ca-se num respigo de arrogância 
que leva Rui Rio a considerar que o 
futuro ou é com ele, ou simples-
mente não haverá futuro. Entende-
se que um líder que tem passado o 
caminho das pedras e não tenha 
descido no resultado da votação 
tenha legitimidade para se auto 
proclamar como preparado para 
fazer oposição. O que não se enten-
de, no seu jeito frontal, é o que o faz 
procurar uma guerra fratricida e 
não o seu contrário, que seria de 
evitar o conflito. Cada vez mais os 
portugueses parecem dar de bara-
to que as disputas internas no par-
tido se enquadram nos padrões de 
uma telenovela mexicana e por isso 
cada vez menos importante. La-

mentavelmente. O PSD é um parti-
do fundamental para o equilíbrio 
do sistema partidário e político do 
país.
Em Paredes, com a nomeação dos 
Secretários de Estado para o go-
verno, a expectativa é de saber se 
no Partido Socialista a candidatura 
a deputado será prendada com 
uma chegada o Parlamento após a 
saída de elementos da bancada do 
PS. Essa expectativa pode ser tão 
importante ou tão pouco válida 
quanto a dimensão dos problemas 
que assolam o concelho e as solu-
ções que forem encontradas até às 
eleições autárquicas. O futuro está 
a bater à porta e cada vez mais a Câ-
mara Municipal procura resolver 
os problemas na dependência do 
Governo Socialista.
Por estes dias, as bandeiras do exe-
cutivo municipal são de completar 
o Saneamento do Concelho, reno-
var as Laranjeiras e continuar com a 
proximidade às pessoas numa lógi-
ca de não ter confrontos. Tal como 
já tive oportunidade de referir an-
tes, trata-se de mais do mesmo! 
Uma linha de grandes opções polí-
ticas em continuidade e um bálsa-
mo para quem disfarça no símbolo 
socialista a falta de execução de 
planos e projetos que contribuam 
para a melhoria da vida dos Pare-
denses. O que assinalo, para além 
da falta de imaginação nas ideias, é 
a acrescida dependência em que 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

E depois das eleições… entre o   Rio Sousa e as Laranjeiras!

mariocamilomota@gmail.com

A 
crise do centro direita não 
é nem um mito nem um 
prognóstico. É uma reali-

dade que foi atempadamente pre-
vista por Marcelo Rebelo de Sou-
sa. Há quatro anos, António Costa 
não se limitou a "roubar" o poder 
ao PSD e o CDS. Roubou-lhes 
também a agenda.
Passos Coelho, que resistiu até às 
autárquicas com o discurso do 
diabo, acabou mesmo por chocar 

de frente com ele.Se Santana Lo-
pes representava uma espécie de 
evolução na continuidade, Rui Rio 
era uma velha novidade que aca-
bou por tornar-se na única espe-
rança do PSD para recuperar um 
eleitorado que Passos Coelho e a 
troika tinham deitado borda fora, 
mas que o Partido Socialista, ape-
sar de tudo, não tinha conseguido 
aproveitar até às legislativas de 
2015. Rui Rio prometia mundos e 
fundos, um político a prova de fo-
go, mas foi o fogo de dentro do seu 
partido que o atingiu. 
O que sobra, pois, deste PSD? Pa-
ra quem fala o partido? Que alter-
nativa tem para o país? Quem é o 
eleitorado deste PSD? Entre cri-
ses internas, discussões estéreis e 
uma estratégia de oposição zigue-

O Fiel da Balança

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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E depois das eleições… entre o   Rio Sousa e as Laranjeiras!
este executivo se pretende colocar 
perante um Estado Central que em 
si próprio se vê mais dependente 
(da esquerda, da União Monetária 
de Centeno e da quebra da Econo-
mia Mundial).
Anunciar a separação do Sanea-
mento do Sul do Concelho do res-
tante gerido pela BeWater e ainda 
dizer que não existem perspetivas 
de conclusão das obras nas fre-
guesias de Gandra, Recarei, 
Aguiar de Sousa, Sobreira, Cete e 
Parada de Todeia sem que o Minis-
tro do Ambiente possa vir a dar o 
aval para um caso excecional ou 
ainda um possível financiamento 
europeu, é algo que não passa pela 
cabeça de nenhum gestor. Talvez 
seja mais ao menos como pagar a 
alguém para fazer um trabalho e 
no final contratar outra pessoa pa-
ra o mesmo trabalho, e a este, di-
zer-lhe ainda que se irá pagar um 
dia mais tarde!
Enquanto isso, permanece a falta 
de saneamento na bacia do Rio 
Sousa, multiplicam-se as descargas 
poluentes e as freguesias deixam 
de ser todas iguais pois de um lado 
permanece a concessão enquanto 
do outro umas terão outras não.
Também no projeto de reformula-
ção do antigo Estádio Municipal 
das Laranjeiras onde o executivo 
promete a  reconversão do antigo 
pavilhão gimnodesportivo das La-
ranjeiras em Fórum Cultural de 

Paredes e a construção de uma 
bancada num investimento total de 
2,6 milhões de euros, a promessa 
fica pendente de candidaturas a fi-
nanciamentos do Governo e da UE 
enquanto se anuncia que a obra 
deverá começar rapidamente.
Da minha parte, espero sincera-
mente que o Estado Central possa 
ser generoso, especialmente com 
Paredes, embora acredite veemen-
temente que o Governo têm obri-
gação de desempenhar o seu papel 
de forma igualitária para todas as 
autarquias do país.
Estou certo que Câmara não se de-
verá substituir ao Governo, como 
aliás aconteceu na atribuição das 
viaturas à GNR, nem o contrário é 
possível. Por isso julgo que seria 
muito benéfico para os Paredenses 
uma correção de trajetória para o 
reforço da economia industrializa-
da do concelho, em ideias e altera-
ções no comércio de Paredes para 
que o dinamismo e centralidade 
voltem à cidade sede do concelho e 
numa política de gestão do territó-
rio que acompanhe o investimento 
privado no desenvolvimento da 
habitação, das residências univer-
sitárias e no licenciamento indus-
trial célere, medidas tão necessá-
rias à fixação do emprego no 
concelho. 
Com o futuro a bater à porta, seria 
bom caminhar sem amarras no 
concelho… e no país!

O Fiel da Balança zagueante. Para lá de dois acordos 
que assinou com o governo - so-
bre fundos comunitários e des-
centralização, todos os temas que 
tentou impor na agenda política 
nacional acabaram por implodir 
nas contradições internas, nos 
protagonistas que lhe deram voz 
ou no amadorismo da comunica-
ção. Não sendo o único responsá-
vel pela situação do partido é, nes-
te momento o principal. Por ser o 
presidente do PSD em funções, 
mas, sobretudo, porque Rio insis-
t e  e m  s e g u i r  e m  c o n t ra m ã o 
achando que todos os que estão a 
vir contra ele é que estão errados 
e ele é que está certo.
O CDS seguiu a estratégia do con-
fronto e da bandeira das políticas 
sociais. Deu de frente com os pro-
fessores e mostrou uma pálida 
imagem da oposição frontal e de-
fensora da classe média. Falhou e 

nunca mais conseguiu levantar a 
cabeça. 
Foi talvez o único partido a fazer 
oposição. Ou talvez não porque 
nunca soube mostrar claramente 
de que lado da barricada se encon-
trava. O eleitorado não perdurou. 
PSD e CDS não entenderam as pa-
lavras de Marcelo quando avisou 
da crise da direita. Custou-lhes 
caro a sobranceria e achar que 
Marcelo se limitava a ser mais 
uma vez um comentador político. 
Esquecendo que ele agora tem co-
nhecimento profundo do senti-
mento do povo. 
É assim se assume como o fiel da 
balança num futuro dominado pe-
los partidos de esquerda e em que 
ele é nesta altura o garante do plu-
ralismo e da voz do centro direita. 
Subestimaram Marcelo Rebelo de 
Sousa. 
Não o voltem a fazer

Dois anos de mudança
Por
PAULO
SILVA
Professor

A
o longo destes dois anos de mandato o executivo municipal aumentou 
não só do número de bolsas, como também do valor unitário das 
bolsas:

- No secundário, passou-se de 12 bolsas por ano de escolaridade, para 15

- No ensino superior passou-se de 15 para 20 bolsas.

- O valor unitário das bolsas no secundário passou de 125€ para 150€

- O valor unitário das bolsas para operacionais dos bombeiros voluntários pas-

sou de 1.000€ para 1.250€

- De 2017/2018 para 2018/2019 o aumento do valor pago foi de 41%

 

Para o ano lectivo de 2019/2020

- No secundário passar-se-á para 20 bolsas para cada um dos três anos

- No superior passar-se-á para 23 bolsas

- Serão também atribuídas 2 bolsas a alunos do ensino técnico superior 

profissional

- No caso dos operacionais e filhos de operacionais dos bombeiros passar-se-á 

para 15 bolsas

- Estas alterações significarão um investimento de 54.250,00€

- Estas alterações significarão 41% de aumento do investimento

 

Implementamos um Novo modelo de atribuição de auxílios económicos ao 1.º 

ciclo

- O material escolar para os alunos subsidiados era adquirido pelo Município e 

entregue nas escolas, que, por sua vez, o faziam chegar aos alunos. Esse material 

nem sempre correspondia às reais necessidades, e a sua qualidade muitas vezes 

também não era a melhor.

Face a este cenário, foi definido um modelo que passa pela emissão de uma cre-

dencial aos alunos, que pode ser trocado por material escolar nas papelarias do 

concelho que aceitem celebrar um protocolo com o Município de Paredes para 

este efeito.

Considera-se que o apoio atribuído desta forma poderá permitir às famílias o 

acesso ao material que for mais apropriado, bem como contribuir para o desen-

volvimento do comércio local.

Nos dois anos em que esta medida foi aplicada, 19 papelarias (espalhadas por 

todo o território concelhio) aderiram a esta medida.

psilvaparedes@gmail.com



22 Sexta-feira 25 de Outubro de 2019  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

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

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
TEIXEIRA GUIMARÃES
Faleceu no dia 19 de outubro com 55 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rampa da Madeira, nº. 68, Lordelo, Paredes. 

Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 26 de outubro, às 19:30 horas Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARILDA MOREIRA  
DA COSTA
Faleceu no dia 9 de outubro com 85 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Estrada Nacional 209, nº. 2885, Lordelo, Paredes.   
Era viúva de António de Sousa Neto.

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

GASPAR CORREIA
Faleceu no dia 15 de outubro com 84 anos.  
Era natural de Miragaia-Porto e residente  
na Rua do Calvário, nº 62, Vila Cova  
de Carros, Paredes.  Era casado com  

Maria Alice Barbosa de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sexta-feira, dia 25 de outubro, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, tam-
bém 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  
VILA COVA DE CARROS /PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
DE BESSA CARDOSO
Faleceu no dia 13 de outubro com 49 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente em Nevogilde, Lousada. Era casado com Sandra 
Susana de Sousa Almeida.

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

MARIA ADELAIDE  
DE SOUSA BARBOSA  
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 13 de outubro com 84 anos.  

Era natural de Nevogilde-Lousada e residente em Beire,  
Paredes. Era viúva de José Freire Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 22 de outubro com 95 anos.  
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúva de António Freire Mendes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 28 de outubro, pelas 20:30 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MANUEL SOARES RIBEIRO
Faleceu no dia 14 de outubro com 61 anos.  

Era natural de Madalena-Paredes e residente 

na Rua de Balmontes, nº. 44, Madalena,  

Paredes. Era casado.

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  
MADALENA / PAREDES

FALECEU

MARIA INÊS  
DA SILVA BARROS
Faleceu no dia 21 de outubro com 81 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Trav. do Regato, nº. 16, Parteira, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de António Ferreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 27 de outubro, às 8 horas na Capela 
de S. José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MANUEL FERREIRA
Faleceu no dia 19 de outubro com 89 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Vila, nº. 522, Lordelo, Paredes.  
Era viúvo de Maria Rosa Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 26 de outubro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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



23Sexta-feira 25 de Outubro de 2019  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ODÍLIA D´ALMEIDA 
PERPÉTUA
Faleceu no dia 22 de outubro com 87 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

e residente na Rua da Cepeda, nº. 283   Paredes.  
Era viúva de António de Sousa.  

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

GUILHERME DURÃES 
MOREIRA
Faleceu no dia 18 de outubro com 86 anos. Era 
natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua 
Vila Nova, nº. 194, Baltar, Paredes. Era casado 

com Maria Augusta Marques da Silva.

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, pedin-
do 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
MOURIZ / PAREDES

AGRADECIMENTOS

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se a dor da fa-
mília de Maria Aurélia de Sousa Borges Neves que faleceu 
com 66 anos, no passado dia 12 de outubro.  
A todos os seus familiares, a redação e administração do 
jornal endereça as mais respeitosas e sinceras condolên-
cias. Maria Aurélia de Sousa Borges era irmã do sr, Aníbal 
Borges, comercial d`O Progresso de Paredes, a quem 
endereçamos um especial pesar por esta perda.

FALECEU

AGOSTINHO LEMOS PINTO
Faleceu no dia 20 de outubro com 68 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 
e residente na Rua Serpa Pinto, nº. 27,   r/c, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição 

Cerejo Moutinho Lemos Pinto.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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 GUILHERME  
DA ROCHA
Faleceu no dia 10 de outubro com 79 anos.  
Era natural de Guilhufe – Penafiel e residente 

na Avª. Barão Lourenço Martins, nº. 527,   Cete, Paredes.  
Era casado com Maria da Conceição Moreira Ferreira.  

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

CETE/PAREDES

FALECEU

FERNANDO  
FERREIRA ARRISCADO
Faleceu no dia 22 de outubro com 66 anos  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

e residente na Rua dos Cedros, nº. 37,  1º dirt, Paredes.   
Era casado com Isabel Maria Covelo de Abreu.  

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

JOAQUIM SOARES
Faleceu no dia 17 de outubro com 66 anos. 
Era natural de Besteiros – Paredes e residente 
na Rua do Facho, nº. 155, Besteiros, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição 

de Oliveira Machado.  

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MARIA ADELAIDE BESSA 
MOREIRA DE ABREU
Faleceu no dia 14 de outubro com 63 anos.  
Era natural de Cete – Paredes e residente  

na Avª. Barão Lourenço Martins, nº. 77, 1º, Cete, Paredes.  
Era viúva de José Davide Pinheiro de Abreu.  

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

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA AURÉLIA  
DE SOUSA BORGES NEVES
Faleceu no dia 12 de outubro com 66 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 
e residente na Rua Padre António Moreira  

de Meireles, nº. 380, Sobrosa, Paredes. Era viúva de João José 
Ferreira Neves.  

AGRADECIMENTO
Seus filhos, genro, netos, 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 funeral, bem como na 
missa de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamen-
te 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

SOBROSA/PAREDES
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