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EDITORIAL/OPINIÃO

Em Portugal e em todo o mundo, o nú-
mero de mortes por suicídio tem au-
mentado largamente nos últimos anos. 
O suicídio está geralmente associado a 
uma perturbação mental, sendo con-
sequência do sofrimento e falta de 
apoio decorrentes da mesma. Pode 
acontecer em qualquer idade, contu-
do, sabe-se que as taxas de suicídio en-
tre os jovens têm aumentado, sendo já 
considerada a segunda causa de morte 
nestas faixas etárias. Tal, tem vindo a 
preocupar os profissionais de saúde 
mental que alertam para a importância 
de se quebrar o tabu do suicídio e este 
passar a ser um assunto falado nas es-
colas, famílias e comunidades.
Como referido, grande parte dos casos 
de suicídio decorre de uma doença 
mental e a prevenção torna-se, assim, a 
melhor arma de combate. Informar, 
sensibilizar e intervir junto dos jovens 
(bem como de outros públicos-alvo), 
no sentido de os dotar de competên-
cias na gestão das suas emoções e fato-
res de stress, são as melhores estraté-
gias de prevenção do suicídio. Além 
disso, a criação de mais estruturas de 
apoio e facilitação de acesso às mes-
mas poderá permitir a identificação 
precoce de casos de ideação suicida e a 
intervenção adequada no sentido de 
prevenir uma tentativa de suicídio.
No que se refere ao apoio que pode ser 
prestado, embora as estruturas de 
apoio existentes em Portugal funcio-
nem com recursos muito limitados, é 
importante saber que este tipo de es-
truturas existe. Existem, hoje, linhas de 
apoio telefónicas que permitem um 
atendimento imediato e com a vanta-
gem de ser garantido o anonimato e 
confidencialidade de quem procura 
ajuda. Também o INEM possui uma 
equipa de psicólogos, o CAPIC, forma-
dos e preparados para intervir em si-
tuações de tentativa ou risco de suicí-
dio. Além destas linhas telefónicas/or-
ganismos, vários hospitais do país 
possuem urgência psiquiátrica, onde a 
situação da pessoa com ideação suici-
da será avaliada e a intervenção reali-
zada de acordo com cada caso.  
É importante, ainda, salientar que os 
familiares e amigos de uma pessoa em 
risco de suicídio têm um papel impor-
tante na prevenção de uma tentativa 
ou consumação de um suicídio. A de-
monstração de apoio e compreensão 
pela situação da pessoa poderá facilitar 
a sua decisão em procurar ajuda profis-
sional, sabendo que não está sozinha.

Suicídio, um tabu que 
deve ser quebrado

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

       TRIBUTO …

D
urante longos anos, fundamental-
mente no tempo da guerra em África 
que Portugal teve de suportar, em 

Paredes havia uma família de contrastes. A mãe, 
como funcionária dos CTT que fazia a entrega 
de telegramas, era a pessoa que acabava muitas 
vezes por transmitir notícias que deixavam em 
aflição algumas famílias. Era a Srª Deolinda. Pelo 
contrário, o seu filho, o Sr. José Maria Vitorino T. 
Durães, era uma pessoa muitíssimo alegre, que 
exercia a profissão de abastecedor de carburan-
tes, nas Bombas de José Ferreira da Cruz, em 
Paredes. Tornou-se uma figura carismática e 
poucos clientes conheciam o seu nome. Era co-
nhecido amistosamente por “Zé das Bombas”. 
Nascido em 1932, em Castelões de Cepeda, Pa-
redes, desde sempre teve como profissão a ven-
da de carburantes. Usava uns óculos com as 
lentes muito grossas. Então dizia que ao abrir os 
olhos, quando nasceu, a luz do candeeiro era tão 
forte que lhe feriu a “menina dos olhos”. Como 
via mal, durante a sua juventude andava sempre 
às apalpadelas. Com o decorrer dos tempos e 

pelo seu rigoroso cumprimento de 
bem servir os clientes, criou à sua 
volta uma espécie de grupo de 
amigos da galhofa e das anedotas, 
tal era o seu bom humor no dia-a-
-dia, perante quem por lá passava. 
Claro que, como sempre, existe 
quem não achasse piada, mas tam-
bém os que não passavam sem ou-
vir uma graça por parte de quem 
gentilmente os servia com carinho 
e atendimento profissionalizado 
de qualidade. O Sr “José das bom-
bas”, para além da piadinha saída 
na hora, tinha também histórias que contava, 
mais parecendo histórias reais, que os clientes 
ouviam com interesse. Parecia que dava a novi-
dade em primeira voz, ciente de que o cliente 
parecesse entender que estava a falar verdade. 
Era a mentira de brincar, em termos de história 
bem contada, e os clientes admiravam a forma 
como ele dava a notícia com cara muito séria. 
Fora do seu serviço, gostava de praticar “parti-

das” aos amigos, sem que alguém 
ficasse zangado. Contava que era 
muito feliz, com a família e com tan-
tos amigos que granjeou, como se 
fossem seus irmãos. Era um Pare-
dense ferrenho e não gostava do 
Futebol Club de Penafiel. Sempre 
que o União de Paredes jogasse 
com o Penafiel, pagava 100 Escu-
dos por cada golo que fosse marca-
do contra esse Club. Chegou a ficar 
sem o ordenado da semanada de 
trabalho, para pagar aos jogadores 
do Paredes. Após a sua passagem à 

reforma, muitos amigos procuram-no para con-
vívios, onde a sua graça das histórias que conta-
va se tornava em festa. Profissional exemplar e 
eficiente no que fazia, era um animador da vida 
que contribuía para animar o dia daqueles que 
com ele se cruzavam nos afazeres e preocupa-
ção do dia-a-dia. Partiu em 2001 e deixou mui-
tas saudades. Descanse em paz, Sr. José, naque-
le lugarzinho que Deus sabe.

José Maria V. T. Durães (Zé das Bombas)

POR: GASTÃO MOREIRA

O 
significado mais literal da palavra abuso é: “Mau uso ou uso 
errado de alguma coisa, contrariamente aos seus fins” 
segundo o Dicionário de Moraes.

Sucede, porém, que usamos e abusamos da palavra abuso em múltiplas 
outras situações, que ultrapassam a situação do mau uso ou uso errado, e 
associamos, a mais das vezes, a palavra abuso a um outro significado seu: 
O de Canalhice.

Abusa quem é canalha, no sentido infantil, ou é um canalha, no sentido 
mais forte de malfeitor, desonesto e quase criminoso.

Ora a palavra abuso está extremamente ligada ao Mundo jurídico e são 
tantos exemplos que não chegaria este jornal para os dizer a todos e muito 
menos este pequeno editorial.

Fiquemo-nos por pequenos exemplos em domínios do Direito ligados 
a aspetos económicos, quer empresariais quer individuais:

O Abuso de posição dominante que todos nós, mesmo sem o saber, já 
alguma vez sofremos consiste na prática restritiva da concorrência que 
decorre da utilização ilícita por parte de uma empresa do poder de que 
dispõe num determinado mercado e é, por isso, a utilização indevida por 
essa empresa do seu poder de mercado, resultando na exploração dos 
outros agentes económicos ou na exclusão de concorrentes do mercado. 

Pode haver abusos por exploração (em que a empresa em posição 
dominante explora o domínio que exerce no mercado em detrimento dos 
demais agentes económicos), que englobam, por exemplo, preços 
excessivos, condições contratuais não equitativas ou discriminação e os 
abusos por exclusão (orientados para o afastamento de concorrentes do 
mercado), que englobam, por exemplo, a recusa de fornecimento, a prática 
de preços predatórios ou de esmagamento de margem. 

Outra figura é o abuso de dependência económica.
O abuso de dependência económica é uma prática que decorre da 

utilização ilícita por parte de uma empresa do poder ou ascendente de que 
dispõe em relação a outra empresa ou pessoa, que se encontra em relação 
a ela num estado de dependência, por não dispor de alternativa 
equivalente para fornecimento dos bens ou prestação dos serviços em 
causa. 

Refere-se a situações em que é explorada abusivamente a ascendência 
(dominância) de uma empresa em relação a outra, no domínio das relações 
bilaterais entre ambas. Ora se umas empresas podem abusar de outras o 
que dizer quando as empresas têm pela frente meros indivíduos ou, seres 

ainda mais frágeis, meras indivíduas? Não tem outra palavra senão a de 
ABUSO a relação que estas empresas, nomeadamente de confeções, 
impõem às suas trabalhadoras.

Usam e ABUSAM do seu poder: Quer durante o contrato, exigindo 
trabalho suplementar que não remuneram, atrasando-se no pagamento 
das remunerações, penitenciando os seus direitos de assistência a filhos 
ou de solicitar baixas médicas.

Revestem muitas vezes estas atuações a prática de assédio moral o 
qual é um processo usado cada vez mais pelas entidades patronais para 
discriminar e/ou perseguir os trabalhadores, com a finalidade de os levar a 
despedirem-se unilateralmente. Normalmente consiste num conjunto 
sucessivo e reiterado de actos ofensivos da dignidade dos trabalhadores, 
visando a diminuição da sua auto-estima, às vezes praticados sob a forma 
de uma aparente necessidade legítima da empresa. Muitas vezes esses 
actos são praticados sem a presença de outros trabalhadores que os 
testemunhem, outras vezes mesmo à frente dos outros trabalhadores 
para humilhar a vítima do assédio.

Mas abusos também existem quando as empresas pretendem acabar 
com o contrato de trabalho de forma prepotente, iníqua e abusiva.

Preterem os direitos das trabalhadoras, constrangem-nas 
economicamente não lhes pagando direitos já vencidos, geralmente 
ligados a subsídios de férias ou de Natal e chantageiam-nas de modo a que 
estejam de tal modo oprimidas por estarem de forma isolada e com o 
fantasma da fragilidade económica que só querem libertar-se por 
qualquer forma da situação apertada a que foram compelidas.

São múltiplos os artifícios e os estratagemas: Assinar sem deixar 
analisar previamente o que fazem assinar; Assinar sem ler o que se assina; 
Assinar sem ficar com cópia dos documentos assinados; Não negociar 
impondo a própria posição muitas vezes plena de ilegalidades; Assustar 
com a ameaça que privam as trabalhadoras dos seus mais elementares 
direitos; Acenar com o Fundo de desemprego, como se fosse uma benesse 
da entidade patronal e não um normal direito das trabalhadoras 
despedidas.

Isoladas, sózinhas, as trabalhadoras não sabem o que fazer e assinam 
porque não veem nenhuma escapatória possível e porque a certo ponto 
assinariam tudo que lhes fosse posto à frente para escaparem ao ABUSO.

As mais lúcidas ainda pensarão em recorrer a um Advogado, mas se o 
insinuarem aos seus algozes eles logo lhes dirão que não lhes vale a pena, 
porque estes, ironizam, apenas cuidam de si e dos seus honorários e vão-
lhes tirar couro, cabelo e os poucos ossos que a empresa ainda lhes deixava 
ficar.

No Mundo glamoroso das Confeções, há quem se subjugue, mas há 
também sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.

Mas, valha a verdade, à voz que diz Não mais vale ter um advogado ao 
lado que faça ecoar tal voz e lhe dê a ressonância devida. Que o diga a Célia!

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O abuso
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O 
Executivo Mu-
nicipal de Pare-
des, assumiu em 

reunião de Câmara que vai 
pagar 750 mil euros a título 
indemnizatório à empresa 
Novaandar – Empreendi-
mentos Imobiliários, Lda. 
Em causa está a venda de 
uma parcela de terrenos a 
privados que tinham sido 
doados para ampliar o Com-
p l e x o  D e s p o r t i v o  d a s 
Laranjeiras.  

As custas judiciais deste 
processo no valor de 83 mil 
euros serão igualmente pa-
gas pela autarquia. 

Alexandre Almeida pre-
sidente da Câmara Munici-
pal explicou em reunião do 
Executivo que o preço a pa-
gar “é o menor possível” e 
resultou de um acordo judi-
cial atendendo a que o pro-
cesso estava já “em última 
instância”.

“Fomos condenados em 
tribunal a pagar uma indem-
nização a esta empresa no 
diferencial entre o valor dos 
terrenos tal como tinham 
sido doados para fins des-
portivos e o valor que ti-
nham caso fosse para inte-
grar fins comerciais, que foi 
o valor que a câmara encai-
xou por não respeitar o de-
sígnio”, justificou o autarca. 
Segundo Alexandre Almei-
da “já não há mais qualquer 
possibilidade de recurso” e 
que o valor a pagar de in-
demnização poderia chegar 
ao limite de 2,3 milhões de 
euros, pedidos pela empre-
s a  q u e  i n t e n t o u  a  a ç ã o . 
“Mandamos fazer uma ava-
l iação e chegamos a um 
acordo de 750 mil euros 
mais 83 mil euros de custas 
porque não quisemos correr 
o risco que fosse o Tribunal a 
fixar o valor”, explicou o 
Autarca. 

Alexandre Almeida con-
textualizou: “Havia terre-

nos que tinham sido doados 
para integrar o Complexo 
Desportivo das Laranjeiras 
com a construção de um rel-
vado sintético que acaba-
ram por ser vendidos pela 
câmara para aí instalar um 
centro comercial”.

A definição do valor in-
demnizatório foi votada por 
unanimidade, depois do ve-
reador do PSD, Manuel Fer-
nando Rocha, questionar se, 
“como, entretanto, se altera-
ram os factos e aquele espaço 
acabou por não ser transfor-
mado em centro comercial, 
mantendo ainda os fins des-
portivos, não haveria hipóte-
se de entendimento(?). “Não. 
Infelizmente não. O que está 
aqui em causa é a vantagem 
patrimonial que a Câmara te-
ve. Ou seja, a Câmara rece-
beu esse terreno e depois 
vendeu-o recebendo uma 
mais valia ao vendê-lo por 9 
milhões de euros. O privado 
reclama esse diferencial”, res-
pondeu Alexandre Almeida. 

Falhanço de Centro Comercial  
nas “Laranjeiras” vale mais  
uma fatura de milhares
POLÉMICA. Empresa reclama dividendos que a autarquia obteve na venda de terrenos 
dos campos de treinos. Tribunal deu razão ao privado e o Executivo acedeu pagar 
indemnização.

António Orlando  | texto

Acidente provoca caos na A4
Um acidente na autoes-

trada A4 entre Paredes e 
Baltar, no dia 29 de outu-
bro, provocou um enorme 
e n g a r r a f a m e n t o  d e 
trânsito. 

A circulação naquele 
troço, no sentido Amaran-
te-Porto, esteve interrom-

pida mais de uma hora. O 
acidente foi provocado por 
uma colisão entre um veí-
culo ligeiro de passageiros 
e dois ligeiros de mercado-
rias. Da colisão resultaram 
ferimentos em cinco pes-
soas que foram assistidas 
no Hospital de Penafiel.

Paredense morre  
em passeio de bicicleta 

Roubou carrinha dos  
pombos, mas despistou-se 
de seguida e foi preso

Um homem de 38 anos 
morreu no domingo, 3 de 
n o v e m b r o ,  v í t i m a  d e 
doença súbita, durante um 
passeio de bicicleta com 
um grupo de amigos.

Arménio Barbosa tinha 
saído de Paredes com um 
grupo de amigos e na Va-
riante Leste, na freguesia 
de Raimonda, em Paços de 
Ferreira, sentiu-se mal e 
caiu.

Entrou em paragem 
cardiorrespiratória e, ape-
sar das manobras de reani-
mação levadas a cabo pe-
los Bombeiros Voluntários 
de Freamunde e por ele-
mentos da Viatura Médica 

de Emergência e Reanima-
ção (VMER) do Vale do 
Sousa, o óbito foi declara-
do no local.

Arménio Barbosa resi-
dia em Paredes. Era casa-
do e tinha uma filha de 14 
anos.

A Sociedade Colum-
bófila de Paredes (SCP) 
ficou, momentaneamen-
te, sem transporte por 
roubo da viatura. 

O ladrão é nada me-
nos do que um sem abri-
go que a associação aju-
dava com alimentação, 
que dormia num carro e 
tinha acesso às instala-
ções da SCP. 

Após furtar a carri-
nha, junto ao Parque da 
Cidade, o indivíduo des-
pistou-se em Rebordosa. 

Ao ser assistido pelos 
bombeiros, o sem-abrigo 
ladrão recusou fazer o 
teste do álcool e acabaria 
por ser detido pela GNR 
de Lordelo quando os mi-
litares, por telefone, con-
firmaram junto da Asso-
ciação Columbófila de 
Paredes que lhes faltava 
a carrinha. 

Presente a Tribunal o 
indivíduo ficou a aguar-
dar agora julgamento 
com termo de identidade 
e residência.

Venda
& Recompra 
Em 2008 o Complexo Des-

portivo das Laranjeiras foi 

vendido pela Câmara de 

Paredes à Guedol Enge-

nharia SA, por 8,5 milhões 

de euros. O objetivo era a 

construção de um centro 

comercial naquele espaço, 

uma obra que nunca avan-

çou. Em março deste ano, 

depois de uma expropria-

ção, que custou 1,6 mi-

lhões de euros, o patrimó-

nio voltou a ser proprieda-

d e  d o  m u n i c í p i o .  A 

autarquia anunciou já 

projetos de reabilitação 

do antigo pavilhão, que 

custará 2,6 milhões de eu-

ros, e do estádio das La-

ranjeiras, que avançará 

por fases, e terá um inves-

timento de 1,5 milhões de 

euros.
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Já perceberam que o ano praticamente 
acabou? Já estamos em contagem decres-
cente para a chegada de 2020!

É nessa época que costumamos fazer 
uma retrospectiva da nossa vida no último 
ano. Se conseguimos alcançar nossos obje-
tivos, se realizamos nossos sonhos, se fo-
mos pegos de surpresa por algum aconteci-
mento bom ou menos bom, enfim, é época 
de fazer um balanço de nossa vida.

O mesmo, posso dizer, que serve para 
nossa saúde. Será que tratamos bem da 
nossa saúde?

Será que fizemos revisões e exames 
periódicos?

E a saúde oral?
Conseguimos um tempinho para cuidar 

dela ou só lembramos dela quando somos 
c h a m a d o s  a  a t e n ç ã o  p o r  a l g u m 
acontecimento?

Não podemos esquecer que é nessa épo-
ca que confraternizamos com quem mais 
amamos.

Queremos estar bem e também comer 
bem.

Pois é, ainda é tempo de fechar 2019 com 
chave de ouro e iniciar 2020 mais feliz, mais 
saudável e com um novo sorriso.

Vamos sorrir, 
2020 está próximo!

RENATA BELA

Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia

Casos de AVC continuam a subir
O  I N E M  e n c a m i n h o u 

1 9 5  c a s o s  d e  AVC  p e l a  
respetiva Via Verde,  do 
Centro Hospitalar Tâmega 
e Sousa - Hospital Padre 
A m é r i c o  e m  P e n a f i e l .  
Os números oficiais são  
válidos entre 1 de janeiro  
e 27 de outubro, véspera  
do Dia Mundial que foi assi-
nalado a 29. 

No país, a via verde do 
AVC  d o  H o s p i t a l  Pa d r e 
Américo, está na lista dos 
cinco hospitais com mais 
casos encaminhados.

Os Acidentes Vascula-
res Cerebrais continuam a 
ser uma das principais cau-
sas de morte no país, sendo 
também a principal razão 
da morbilidade e de poten-
ciais anos de vida perdidos 
no conjunto das doenças 
cardiovasculares.

Até ao dia 27 de outu-
bro, o Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) 
encaminhou para a Via Ver-
de do AVC 3465 pessoas 
que apresentavam sinto-
mas da doença, numa mé-
dia de 11 por dia. A média é 
superior à registada em ou-
tubro de 2018, que foi de 
nove casos por dia.

Para evocar o Dia Mun-
dial do AVC o INEM revelou 
que são os distritos do Por-
to (819) e de Lisboa (702) 
aqueles em que se verifica-
ra m  o  m a i o r  n ú m e r o  d e 
casos.

As estatísticas deste ins-
tituto revelam ainda que foi 
o Hospital de Braga que re-
cebeu o maior número de 
encaminhamentos (299) 
seguindo-se o Centro Hos-
pitalar Universitário Lisboa 

Norte - Hospital de Santa 
M a r i a  ( 2 9 3 )  e  o  C e n t r o 
Hospitalar Universitário de 
S. João - Hospital de S. João 
(271), no Porto.

A lista dos cinco hospi-
tais com mais casos enca-
minhados integra ainda o 
Centro Hospitalar Univer-
sitário Lisboa Central  - 
Hospital S. José (204) e o 
Centro Hospitalar Tâmega 
e Sousa - Hospital Padre 
A m é r i c o  ( 1 9 5 ) ,  e m 
Penafiel.

Desde que a Via Verde 
AVC foi criada, em 2006, 
foram encaminhados de 
forma mais rápida para as 
unidades de tratamento 
a d e q u a d a s  3 6 . 9 6 2 
doentes.

O AVC é um défice neu-
rológico súbito, motivado 
por isquémia (deficiência 

de irrigação sanguínea) ou 
hemorragia no cérebro. 
Falta de força num braço, 
boca ao lado ou dificuldade 
em falar são sinais e sinto-
mas que podem indicar a 
ocorrência de um AVC.

No caso destes sinto-
mas, os doentes ou pessoas 
que os acompanham devem 
sempre ligar para o número 
de emergência nacional 
(112), pois uma ida ao hos-
pital pelos próprios meios 
pode atrasar o início do tra-
tamento da doença redu-
zindo a sua eficácia.

A prevenção da doença 
passa pela adoção de hábi-
tos de vida saudáveis, o cor-
te do tabaco e o fim da vida 
sedentária e ter especial 
atenção a doenças como hi-
pertensão, diabetes ou ar-
ritmias cardíacas.

O 
Serviço de Ci-
rurgia do Cen-
tro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa (CHTS) 
organizou, no dia 30 de ou-
tubro, o encontro “A Mu-
lher com Cancro da Mama” 
no âmbito do Dia Nacional 
de Prevenção desta pato-
logia oncológica.

Realizado no Hospital 
Padre Américo, o encontro 
abordou os temas “A pre-
venção do Cancro da Ma-
ma - Perspetiva dos Cuida-
dos de Saúde Primários”, 
“Cancro da mama: Mitos e 
Realidades” e “O papel da 
Medicina Física e Reabili-
t a ç ã o  n a  m u l h e r 
mastectomizada”.

Na abertura da sessão, 
Goreti  Carvalho,  enfer-
meira gestora do Serviço 
de Cirurgia salientou a im-

portância do “alerta” para 
o rastreio precoce, sensibi-
lizando todas as mulheres, 
“não porque também não 
aconteça aos homens, mas 
porque é uma patologia 
mais  frequente no sexo 
feminino”.

Manuel Oliveira, dire-
tor do Serviço de Cirurgia, 
destacou a conjugação de 
esforços entre os cuidados 
primários e hospitalares e, 
no CHTS, entre os profis-
sionais das diversas áreas. 
“Só todos juntos é que con-
seguimos avançar com a 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento do Cancro da 
Mama nas mais diversas 
vertentes”.

“A Unidade de Patologia 
Mamária trata cerca de 
130 cancros de mama por 
ano”, divulgou Filipa Car-
n e i r o ,  d i r e t o r a  c l í n i c a 
CHTS.

“ E s t a m o s  n a  l i n h a  d a 

frente no tratamento des-
t a  p a t o l o g i a ,  n o m e a d a -
mente através do protoco-
lo com o IPO do Porto para 
o tratamento conjugado, 
pelo excelente trabalho da 
Cirurgia Geral e da Cirur-
gia Plástica, nas cirurgias 
o n c o l ó g i c a s  d a  m a m a  é 
também tida em conta a 
vertente estética, e pelo 
trabalho de reabilitação 
muito importante feito pe-
l a  M e d i c i n a  F í s i c a  e  d e 
Reabilitação”, concluiu Fili-
pa Carneiro.

José Ribeiro, enfermei-
ro diretor, considerou rele-
vante, neste encontro, a 
“presença dos cuidados de 
saúde primários, não só pe-
la  vertente do trabalho 
multidisciplinar, mas tam-
bém pela vertente dos cui-
dados integrados. Estes 
são verdadeiros momen-
tos de reflexão, sensibiliza-
ção e partilha de informa-

ção”. “A prevenção é extre-
mamente importante, uma 
em cada oito mulheres po-
de ter cancro da mama, e, 
por isso, nunca é demais 
relembrar a necessidade 
de, a partir dos 40 anos, 
r e a l i z a r  a  m a m o g ra f i a”, 
alertou ainda o enfermeiro 
diretor.

O presidente do Conse-
lho de Administração, Car-
los Alberto, saudou “a or-
ganização do encontro e 
dinâmica do Serviço em 
prol da população, alertan-
do para a necessidade da 
prevenção de uma doença 
que afeta não só as mulhe-
res, maioritariamente, co-
m o  t a m b é m  a s  s u a s 
famílias”.

Devido à chuva, o laço 
humano previsto realizar-
-se junto à estátua do Pa-
dre Américo, foi concreti-
zado no átrio principal do 
hospital.

Centena de cancros  
tratada no CHTS
SAÚDE. Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama assinalado no Hospital Padre 
Américo. A prevenção é extremamente importante, uma em cada oito mulheres pode ter 
cancro da mama.

António Orlando  | texto

Tlf.: 2555 782 178
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ERRATA
Na anterior edição do "Progresso de 

Paredes"  por lapso, identificamos em 

título, Américo Costa e Mariana Ma-

chado como Presidentes da Junta de 

Freguesia de Aguiar de Sousa. Como 

se percebe o erro é lamentável, e pelo 

facto pedimos desculpa aos visados e 

aos freguêses de Sobrosa, Vilela e de 

Aguiar de Sousa. Assim para que não 

restem dúvidas Américo Costa, eleito pelo PSD, é o 

Presidente da Freguesia de Sobrosa. Mariana Macha-

do, eleita pelo PSD, é a presidente da Junta de Fregue-

sia de Vilela.
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Requalificada Biblioteca do Centro Escolar de Vilela
As obras de ampliação 

da biblioteca foram execu-
tadas pela Câmara Munici-
pal de Paredes ao abrigo 
da candidatura do projeto 
no programa de incentivos 
financeiros da Rede de Bi-
bliotecas Escolares. Esta 
entidade atribuiu ao Cen-
tro Escolar de Vilela um 
apoio financeiro de cerca 
de quatro mil euros desti-
n a d o s  à  r e a l i z a ç ã o  d e 
obras de intervenção no 
espaço da biblioteca, aqui-
sição de mobiliário e fundo 
documental.

Para o Vereador Paulo 

Silva, “com esta interven-
ção demos uma nova cen-
tralidade à biblioteca es-
colar enquanto espaço fí-

s i c o  e  l u g a r  d e 
aprendizagem e formação. 
To r n a m o s  a  b i b l i o t e c a 
mais atrativa para estimu-

lar a leitura e o estudo” 
disse.

A biblioteca do Centro 
Escolar de Vilela, segundo 
a fonte, irá ficar dotada, 
em breve, de mais estantes 
e livros.

No âmbito das obras de 
requalificação, a coorde-
nadora da Rede de Biblio-
tecas Escolares (RBE), Ma-
ria Artur, acompanhada do 
Vereador da Educação do 
M u n i c í p i o  d e  Pa r e d e s , 
Paulo Silva, visitaram no 
dia 30 de outubro o esta-
belecimento de ensino pa-
ra acompanhar o projeto.

A
s  a b ó b o ra s  d e 
Aguiar de Sousa 
obtiveram o pri-

meiro e segundo prémio no 
Concurso do Festival da 
Abóbora de Lourinhã e Ata-
laia. O evento decorreu no 
dia 3 de novembro, com o 
objetivo de celebrar a cultu-
r a  d a  a b ó b o r a  e  d a 
horticultura.

Paredes participou na 
iniciativa através da Junta 
de Freguesia de Aguiar de 
Sousa a convite da organiza-

ção do Festival.  Organizado 
pela União de Freguesias da 
Lourinhã e Atalaia, o Festi-
val da Abóbora tem como 
objetivo a celebração da 
Cultura da abóbora e da 
Horticultura local, criando a 
possibilidade de, numa com-
petição saudável, os produ-
tores locais mostrarem a 
qualidade da sua capacida-
de produtiva e das condi-
ções naturais da região. Ao 
longo dos três dias do certa-
me que decorreu no Pavi-

lhão Multiusos de Atalaia, 
na localidade de Atalaia, 
Lourinhã, houve exposições 
permanentes de abóboras, 
degustação de gastronomia 
e doçaria, mostras de arte-
sanato, ‘workshops’ e ani-
mação musical.

A organização do festival 
promoveu ainda no âmbito 
da dinamização da cultura 
da abóbora e dos produtos 
locais uma Semana Gastro-
nómica que antecede o fes-
tival em restaurantes ade-

rentes localizados na fre-
guesia, que permitiu a todos 

os turistas e visitantes deli-
ciarem-se com inúmeras 

iguarias preparadas com o 
ingrediente – a abóbora.

Abóboras de Aguiar de 
Sousa vencem concurso 
na Lourinhã

Paredes iluminado com LED
O concelho de Paredes vai ser iluminado 

com 2 077 luminárias com tecnologia LED. As 

lâmpadas que emitem luz branca vão substituir 

as luminárias obsoletas com tecnologias de va-

por de mercúrio e de vapor de sódio de alta 

pressão. 

As novas lâmpadas têm um consumo mais 

reduzido de energia permitindo a redução da 

pegada ecológica e são mais duradoiras. 

Esta medida integra a estratégia de moder-

nização da rede de distribuição e de adoção de 

novas tecnologias, essenciais à transição ener-

gética e à descarbonização, em linha com o Pla-

no Nacional de Energia e Clima.

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
22.50 €

Leião Inteiro
80.00 €

Meio Leitão
45.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA
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Autarcas das Serras do Porto foram a Barcelona
Os membros do Conse-

lho Executivo do Parque 
d a s  S e r ra s  d o  Po r t o  e  a 
equipa nuclear de apoio 
deslocaram-se a Barcelona 
para visitar o Parque Natu-
ral da Serra de Collserola.

Alexandre Almeida (Pa-
r e d e s )  M a r c o  M a r t i n s 
(Gondomar) e José Manuel 
Ribeiro (Valongo) lidera-
ram o grupo que foi acom-
panhado pelo Diretor do 
Pa r q u e ,  t e n d o  t a m b é m 
contactado com técnicos e 
trocado impressões com a 
Vice-Presidente do Con-

sórcio de gestão. Teve a 
oportunidade de visitar di-
versos espaços e equipa-
mentos, sempre com o in-
tuito de debater as melho-
res estratégias de gerir um 
território periurbano, com 
todas as oportunidades e 
c o n s t r a n g i m e n t o s  d a í 
inerentes.

“Num projeto como o 
Parque das Serras do Porto, 
é fundamental promover-
-se a aprendizagem contí-
nua e a troca de experiên-
cias com outras entidades 
q u e  p a r t i l h a m  d e s a f i o s 

idênticos, pelo que foi sem 
dúvida uma experiência ex-
tremamente enriquecedo-
ra”, ressalvaram os autar-
cas. O parque catalão, tam-
b é m  d e  c a ra c t e r í s t i c a s 
periurbanas (à semelhança 
das Serras do Porto), embo-
ra seja substancialmente 
maior:  é um dos parques 
metropolitanos de maior 
dimensão no mundo: criado 
e m  1 9 8 7 ,  o  p a r q u e  t e m 
área de 84,65 km², pelo que 
é 8 vezes maior que o Bos-
que de Bolonha em Paris, e 
22 vezes maior que o Cen-

tral Park de Nova Iorque. 
Tem uma fauna rica e varia-
da, sendo um lugar por elei-
ç ã o  e m  q u e  o s  c a t a l ã e s   
passam algum do seu tem-
po livre em atividades des-
portivas como o ciclismo e 
caminhada.

Foi classificado como 
Parque Natural em 2010, 
mas já existe como área de-
limitada de salvaguarda 
ambiental desde 1987.

Num monte com 445 m 
de altitude (monte Vilana) 
foi construída a Torre de 
Collserola, uma torre de te-

lecomunicações de 268 m 
de altura, obra do arquitec-

to Norman Foster e inaugu-
rada em 1992. 

O 
Serviço Munici-
pal de Proteção 
Civil  de Pare-

des destruiu 437 ninhos de 
vespa asiática, no Concelho 
de Paredes. A eliminação 
de vespeiros ocorreu desde 
o início do ano tendo, à data 
de 31 de outubro, resolvido 
todos os casos reportados.

Em 2018 o Serviço Mu-
nicipal da Proteção Civil da 
Câmara de Paredes havia 
solucionado 185 casos de 
ninhos de vespa asiática en-
tre outubro e dezembro.

A intervenção “rápida e 
eficaz” da Câmara de Pare-
des, através do protocolo 
com a Associação Nativa – 
Natureza, Invasoras e Valo-
rização Ambiental, “permi-
tiu atuar com eficiência na 
resolução do problema da 
vespa asiática em todo o 
Concelho”, explica fonte 
municipal.

No âmbito desta parce-
ria estabelecida entre a Na-

tiva e o Município, no início 
do ano, foram colocadas 

cerca de uma centena de 
armadilhas para captura de 

vespas asiáticas. “Esta me-
dida serviu também para 
atuar de forma precoce na 
deteção do inseto invasor e 
contribuir para a rápida 
resposta na sua erradica-
ção”, acrescenta a fonte.

A armadilha seletiva pa-
ra captura de vespas funda-

doras é gratuita e a sua dis-
tribuição pode ser solicita-
da no Serviço Municipal de 
Proteção Civil da Câmara 
de Paredes.

Citado em comunicado 
da autarquia, o vereador 
Elias Barros garante que o 
Serviço Municipal de Pro-
teção Civil “atuou de forma 
célere, após as indicações 
dadas pelos munícipes so-
bre a presença dos ninhos 
de vespa velutina, também 
conhecida como vespa asiá-
tica, sendo o encaminha-
m e n t o  f e i t o  a t ravé s  d e 
georreferenciação, permi-
tindo uma localização mais 
exata dos vespeiros, para as 
equipas que estão no terre-
no poderem operacionali-
zar a destruição”.

As operações são reali-
zadas por pessoal capacita-
do e protegido para o efei-
to, com equipamentos de 
proteção, sendo assegura-
das todas as medidas de se-
gurança necessárias para 
evitar colocar em risco as 
populações.

Destruídas centenas de ninhos de vespa
AMBIENTE. De janeiro até 31 de outubro, foram exterminados mais 252 casos de ninhos de vespa asiática em relação ao ano passado.

António Orlando  | texto

Da cidade de Barcelona observa-se 
a Serra de Collserola ao fundo

VESPA ASIÁTICA 
A vespa velutina, nome ciêntifico da vespa asiática tem 

a cabeça preta com face laranja ou amarelada, o corpo 

castanho-escuro ou preto, um segmento no abdómen 

amarelo-alaranjado na parte dorsal, as asas escuras e as 

patas castanhas com extremidades amarelas. Os seus 

ninhos são arredondados, podendo chegar a um metro 

de altura e até 80 centímetros de diâmetro. Cada um 

pode albergar entre 2000 e 13 mil vespas.

Esta vespa é predadora de outras vespas, abelhas, entre 

outros insetos. O seu método de ataque é simples: co-

meça por esperar as abelhas carregadas de pólen junto 

das colmeias. Depois, captura-as e corta-lhes a cabeça, 

patas e ferrão, para aproveitar o tórax, a parte mais rica 

em proteínas. Por fim, transporta-as para o seu ninho 

para alimentar as larvas. Tem um ciclo biológico anual, 

sendo que atinge a máxima atividade no Verão, devido 

ao aumento de ninhos e crescimento da colónia.

PUB



8 Sexta-feira 8 de Novembro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

CARTÓRIO NOTARIAL
EXTRATO

Notária Lic: Carmen Maria Coelho Mota Neves

Rua Alvares Cabral, n.º 54 – 2.º andar sala 24

4400 – 017 Vila Nova de Gaia

____ CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de justifi-

cação lavrada neste Cartório a quatro de Novembro de dois mil e dezanove, 

exarada de fls. 136 a fls. 137 verso do Livro de Notas para Escrituras Diver-

sas número 254 - A, na qual Domingos Manuel Gomes Leão, NIF 211 598 

089 casado com Natércia Maria de Sousa Ferreira no regime da comunhão 

de adquiridos, natural da freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Pare-

des, aí residente na Avenida do Castelo, nº 1262, declarou que é dono e le-

gítimo possuidor, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:--------------------

____ Prédio rústico - terreno de pastagem, mato e pinhal - “Campo da Car-

valheira”, com a área de mil seiscentos e sessenta e quatro metros quadra-

dos, sito no Lugar de Aguiar, freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Pa-

redes, a confrontar do norte com Manuel Gomes Silva, sul com Rosa da 

Conceição da Cunha e caminho público, do poente com Rosa Gonçalves 

Duarte e do nascente com Maria Rosa Gonçalves Santos, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial desse concelho, inscrito na matriz sob o 

artigo 3881, com valor patrimonial de 665,60€ e atribuído de setecentos 

euros.

____ Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o domínio 

do referido prédio o qual adquiriu, ainda no estado de solteiro, por doação 

que lhe foi feita, verbalmente, há mais de vinte anos, em data imprecisa de 

mil novecentos e noventa e oito, pelos seus avós José Joaquim Sousa dos 

Santos Gomes e Maria Rosa André da Silva, casados no regime da comu-

nhão geral, residentes no referido Lugar de Aguiar.---------------- 

 ____ Que, não obstante isso, sempre se tem mantido na posse e fruição do 

indicado prédio há mais de vinte anos, cultivando-o, fazendo benfeitorias, 

pagando os respetivos impostos, administrando-o com ânimo de quem 

exercita direito próprio, de boa-fé, por ignorar lesar direito alheio, pacifica-

mente porque sem violência, pública e continuamente, com o conhecimen-

to de toda a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer 

que seja.----------------------------------------------------------------- 

____ Que, dadas as enumeradas características de tal posse e domínio, ad-

quiriu o mencionado prédio por usucapião, que invoca, justificando o seu 

direito de propriedade para efeitos de primeira inscrição no Registo Pre-

dial, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qual-

quer outro título formal extrajudicial.

____ ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.-----------------------------------------

____ Vila Nova de Gaia, em quatro de Novembro de dois mil e dezanove.

A Notária

(Carmen Maria Coelho Mota Neves)

O Progresso de Paredes - 08/11/2019



9Sexta-feira 8 de Novembro de 2019  oprogressodePAREDES

FINANÇAS MUNICIPAIS

O 
Anuário Financei-
ro dos Municípios 
Portugueses, que 

analisa as contas de 2018 dos 
308 municípios do país, mostra 
que a Câmara de Paredes está 
no grupo das autarquias que 
apresentam uma descida do va-
lor do passivo exigível. 

No ano de 2018, a Câmara 
de Paredes no 16º lugar do 
ranking fechou as contas com 
praticamente 50 milhões de eu-
ros de passivo exigível. Paços de 
Ferreira (17º lugar) surge com 
um passivo de 47,7 milhões de 
euros. A tabela é liderada por 
Lisboa, Portimão e Vila Nova de 
Gaia, com dívidas acima dos 
120 milhões de euros. Mais 

abaixo na tabela, na 38ª posição, 
está Valongo com um passivo 
de 27,6 milhões de euros. Se-
gue-se Penafiel, o 42.º municí-

pio da lista, com 24,7 milhões de 
euros de passivo exigível.

Ao nível da receita, a Câma-
ra de Paredes ocupa o 25º posto 

do ranking dos “municípios com 
maior receita cobrada em 
2018” com 68.925.759 euros, 
sendo, de resto, a única autar-

quia da região do Vale do Sousa 
a figurar na lista de 35 municí-
pios do país com mais receitas. 
Já no contexto da Área Metro-
politana do Porto, Paredes sur-
ge atrás do Porto (2º), Matosi-
nhos (8º), Maia (23º) e Gondo-
mar (24º) mas à frente de 
Valongo (29º) .  Em 2017, a Câ-
mara de Paredes arrecadou 
“somente” 41.327.028 euros. 
Lisboa é, de longe, o concelho 
que mais receita cobrou em 
2018: 805,585.216 euros; o 
Porto surge em 2º lugar da lista 
com “apenas” 225.199.501 eu-
ros. Ao nível dos pagamentos 
Paredes é o 11º município que 
demora mais tempo a liquidar 
as faturas aos fornecedores – 
217 dias. Há um ano eram 100 
dias. Um aumento do atraso nos 
pagamentos, aliás, já assumida 

pelo Presidente de Câmara, em 
Assembleia Municipal, “por 
causa do valor dos compromis-
sos” que diz ter herdado do an-
terior Executivo. Paços de Fer-
reira é o 10º Município que mais 
tempo leva a pagar as dívidas 
correntes (218 dias). 

O Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 2018 
foi apresentado, no dia 30 de 
outubro de 2019, no decorrer 
do debate “Desafios e conse-
quências da descentralização 
para o governo local”. 

A publicação é da responsa-
bilidade do Centro de Investiga-
ção em Contabilidade e Fiscali-
dade do IPCA e do Centro de 
Investigação em Ciência Políti-
ca da Universidade do Minho, 
coordenado pela professora 
Maria José Fernandes.

Câmara de Paredes cobra mais,  
baixou passivo, mas leva mais tempo a pagar

PUB

ANUÁRIA FINANCEIRO. Câmara de Paredes é única autarquia da região do Vale do Sousa a figurar na lista de 35 municípios do país com 
mais receitas. Cerca de 69 milhões de euros de receita cobrada deram entrada nos cofres do município.

António Orlando  | texto
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C
heira mal em Lor-
delo e a culpa é das 
descargas diretas 

que a ETAR de Arreigada, em 
Paços de Ferreira faz para o rio 
Ferreira. “O crime ambiental 
sem precedentes”, segundo os 
moradores, ganhou contor-
nos escandalosos no verão. As 
descargas de esgoto para o rio 
Ferreira dominaram a reunião 
da Presidência Participativa 
que no dia 11 de outubro de-
correu no Salão Nobre da Jun-
ta de Freguesia de Lordelo. 

“Não sabe o martírio que é 
viver nas ruas que atravessam 
o rio. A quantidade de insetos 
que existem. Várias pessoas já 
foram picadas e tiveram de ir 
ao centro de saúde levar inje-
ções”, ou “já houve quem tives-
se mudado de casa porque já 
não aguentavam a situação”, 
foram algumas das afirma-
ções dirigidas pela população 
a Alexandre Almeida, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes.

O autarca admitiu que “o 
rio Ferreira está a passar por 
um momento complicado de-
vido à desativação da antiga 
ETAR para pôr a nova ETAR a 
funcionar. Durante este hiato 
de tempo, que vai demorar 
mais um mês, as águas passam 
para o rio apenas com trata-
mento primário dos resíduos 
[nr-são apenas retiradas as la-

mas, a água segue para o rio 
sem tratamento] o que causa 
imensos transtornos”, disse. 

A situação, segundo o au-
tarca, “atingiu os níveis que 
atingiu” por a obra ter sido 
realizada no verão, época em 
que o caudal do rio é reduzido. 
A culpa de assim ter aconteci-
do, no dizer de Alexandre Al-
meida, é do Tribunal Constitu-
cional que fez arrastar o pro-
cesso de atribuição do “visto” 
e atirou as obras na ETAR “pa-
ra o pico” da época estival. 

Nuno Serra, autarca de fre-
guesia, reafirmou que man-
tém a queixa contra a câmara 
de Paços de Ferreira e contra a 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) por terem sido 
coniventes e negligenciado no 
processo de desmontagem 
dos equipamentos: “era possí-
vel minimizar os danos e al-
guém vai ter de pagar; neste 
momento são os lordelenses 
que estão a pagar”, lembrou 
Nuno Serra. O presidente de 
Junta de Lordelo fez questão 

de afirmar que mandou fazer 
análises à água do rio Ferreira 
para fazer prova em Tribunal 
do crime ambiental que atinge 
a cidade. 

A reunião com a população 
na Presidência Participativa 
de Lordelo começou com a as-
sinatura de protocolos de coo-
peração com entidades da 
freguesia. Já assim havia acon-
tecido em Gandra e voltou a 
ser em Lordelo, duas juntas do 
PSD. 

Em Lordelo, Francisco Leal, 

Presidência Participativa anuncia obras   nas freguesias
POLÍTICA. O Executivo Municipal de Paredes continua em passo acelerado a percorrer as diferentes freguesias em Presidência 
Participativa. A sucessão de reuniões, antecedidas por visitas ao tecido socioeconómico de cada uma das localidades é justificada com a 
pretensão de Alexandre Almeida em percorrer a totalidade do território. A ideia era terminar em outubro, mas agenda do autarca atirou as 
últimas sessões para este mês de novembro. As próximas sessões estão agendadas para Paredes, esta noite de sexta feira dia 8 e Vilela para 
a próxima terça-feira, dia 12. Nesta edição fazemos o relato das sessões realizadas em Lordelo, Rebordosa, Parada de Todeia e Recarei.

António Orlando  | texto

RECAREI 

LORDELO 

Lordelo cheira mal e a população está farta

A Capela Mortuária de 
Recarei deverá estar con-
cluída até ao final do ano. 
Para que tal aconteça a Câ-
mara de Paredes, por inter-
médio do seu presidente, 
Alexandre Almeida, com-

prometeu-se a ajudar a jun-
ta de freguesia na conclu-
são da obra. Na Presidência 
Participativa foi igualmen-
te assumido pelo autarca a 
requalificação do Largo da 
Costa e obras no Cemitério.  

A população, queixou-se 
sobretudo da falta de água 
de qualidade e de sanea-
mento que não existe na 
freguesia. Alexandre Al-
meida admitiu o problema e 
refirmou aquilo que tem 

repetido, até à exaustão, 
neste ciclo de presidências: 
está a negociar com a Be 
Water de forma a resgatar 
a concessão no sul do con-
celho para dessa forma a 
autarquia no próximo ano 

avançar com o saneamento 
em parceria com as juntas e 
com as cooperativas de dis-
tribuição de água; a Be Wa-
ter fica “apenas” com  con-
cessão na parte norte do 
c o n c e l h o .  O  p r o c e s s o 

aguarda parecer da Entida-
de Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ER-
SAR), mas Alexandre Al-
meida espera que esteja 
concluído até ao final deste 
ano.

vice-presidente da câmara e 
filho da terra, revelou que a 
Autarquia doou à Associação 
para Desenvolvimento Inte-
gral de Lordelo (ADIL), um ter-
reno junto ao rio Ferreira, no 
valor de 50 mil euros, para a 
instituição ali construir um 
Centro de Dia ou outro equi-
pamento de cariz social. A es-
critura da cedência do terreno 
foi, logo ali, feita na presença 
da notária de Paredes. O se-
gundo protocolo foi a atribui-
ção de 15.750 euros à Asso-

ciação para a Inclusão de Jo-
vens e Adultos (AIJA) para 
obras de adaptação da escola 
da Prateira.

Ao longo de duas horas, a 
população de Lordelo deu 
conta da falta de limpeza das 
bermas das estradas, da falta 
de transportes, particular-
mente para o hospital de Pe-
nafiel. Neste particular, a po-
pulação tem que ir de autocar-
ro até Campo, em Valongo e, 
aí, apanhar outro autocarro 
para voltar em direção a Pena-
fiel. No plano desportivo fo-
ram anotadas insuficiências 
do único sintético do Aliados 
de Lordelo face às necessida-
des. “É necessário um novo 
sintético. O que existe não 
chega para tantas crianças”, 
foi dito. Na resposta o presi-
dente da Câmara admitiu que 
o atual espaço é manifesta-
mente insuficiente, mas refe-
riu que primeiro tem de dotar 
outras freguesias de sintéti-
cos, como são os casos das fre-
guesias de Vandoma e de Bei-
re. Só depois, mediante as dis-
ponibilidades financeiras, é 
que a Câmara poderá voltar a 
ampliar as infraestruturas co-
mo Lordelo, Rebordosa e Re-
carei, etc. “O anterior executi-
vo plantou 75 cedros em re-
dor do complexo do Aliados 
por 75 mil euros. Mil euros ca-
da cedro. Com esse dinheiro o 
clube já podia ter um segundo 
sintético”, concluiu Alexandre 
Almeida. 
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SOCIEDADE

PUB

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, revelou na Presidên-
cia Aberta de Rebordosa 
que a retirada das placas de 
amianto da EB2,3 e Secun-
dária será feita ao sábado 
por razões de segurança. A 
substituição dos telhados 
faz parte do caderno de en-
cargos da empreitada de 
remodelação da escola de 
Rebordosa. Ainda que a em-
preitada  só deve arrancar 
em janeiro, a comunidade 
local anda apreensiva devi-
do à perigosidade da opera-
ção. “A retirada do Amianto 
será ao sábado, as placas 
vão ser todas embrulhadas 
em filme plástico, são carre-
gadas e todos os telhados 
serão aspirados”, explicou o 

autarca à plateia que en-
cheu o salão nobre da Junta 
de Freguesia na Presidência 
Participativa dedicada a 
Rebordosa. 

O autarca natural da ci-
dade confirmou que o con-
curso já teve o visto favorá-
vel do visto do Tribunal de 
Contas e que agora é tempo 
de acertos técnicos com o 
empreiteiro. Uma outra re-

velação: “o pavilhão mais 
próximo do polivalente vai 
levar mais um piso para aco-
lher os alunos que frequen-
tam a escola de S. Marcos”, 
disse. 

Alexandre Almeida nes-
ta Presidência Aberta falou 
sempre na primeira pessoa 
do plural, quando se referia 
a Rebordosa. O anúncio da 
construção de um Bar no 

parque do rio Ferreira foi 
um desses momentos e que 
trouxe à tona a rivalidade e 
o sentimento de descrimi-
nação dos rebordosenses 
em relação aos vizinhos de 
Lordelo: “já que nós até ago-
ra não tivemos direito a um 
bar, vamos ter um bar como 
deve ser e que dignifique 
Rebordosa”, frisou o Edil. O 
bar, segundo revelou, vai 
ser construído “entre os 
terrenos da petanca e o par-
que infantil”.

Até ao final do mandato, 
Rebordosa terá também 
concluída a ligação por via 
rápida da zona industrial à 
A-41, através de  Gandra, tal 
como pediu a autarca de 
freguesia Salomé Santos. “A 
obra vai avançar dentro de 
dias devendo ficar bastante 
adiantada até ao final do 
ano”, retorquiu Alexandre 

Presidência Participativa anuncia obras   nas freguesias

António Orlando  | texto

PARADA DE TODEIA 

REBORDOSA

Retirada do amianto da EB2,3 e Secundária será feita ao sábado

A Câmara de Paredes vai 
promover o investimento de 
200 mil euros em obras de re-
qualificação do Arraial de Pa-
rada de Todeia. O anúncio foi 
feito pelo presidente da Câ-
mara na reunião com a popu-
lação que encerrou a Presi-
dência Participativa naquela 
freguesia. 

A obra foi candidatada a 
fundos comunitários para 

que se possa fazer o arranjo 
que o Largo da Igreja merece. 
A intervenção vai permitir 
disciplinar a circulação auto-
móvel e o estacionamento 
nas zonas envolventes e criar 
mais espaços verdes no local. 

A obra, segundo Alexan-
dre Almeida, é para avançar 
mesmo que a candidatura 
não seja aprovada. “Nessa 
circunstância podemos de ter 

de abdicar de um ou outro as-
pecto, mas a requalificação 
tem de ser feita porque aque-
le é um espaço nobre na fre-
guesia e que merece ter outra 
dignidade”, acrescentou o 
edil.

 Uma outra garantia deixa-
da pelo autarca em Parada é 
que o edifício da Junta, tam-
bém vai ser requalificado. 
“Vamos fazer uma interven-

ção para melhorar as acessi-
bilidades ao edifício e colocar 
uma cadeira para pessoas 
com mobilidade reduzida, pa-
ra poderem aceder ao piso 
superior. 

A empreitada contempla-
rá, igualmente, a remoção do 
telhado em fibrocimento e a 
renovação da fachada do 
edifício. 

Foi ainda prometida a 

construção de passeios des-
de Parada até à estação da 
CP em Cête.  O autarca da 
freguesia, Albertino Silva, 
fez notar a falta de sanea-
mento cuja colocação das 
condutas “deve ser uma 
prioridade”. Uma necessida-
de reafirmada por Álvaro 
Pinto, ex-autarca de fregue-
sia e atual presidente do FC 
Parada.

A reunião em Parada foi das 
mais rápidas atendendo a que 
foram escassas as intervenções 
do público presente. A mais 
substantiva teve a ver com a 
alegada apropriação que um 
munícipe estará a fazer de uma 
parcela de terreno que será do 
domínio público. O presidente 
de câmara prometeu averiguar 
e se se confirmar prometeu 
“agir em conformidade”. 

Almeida. Na ocasião ao au-
tarca fez notar que esta foi 
uma das obras “mais mal 
planeadas” pelo Executivo 
de Celso Ferreira que “em 
véspera de eleições assinou 
o contrato com o empreitei-
ro. Quando fomos avançar 
com a obra percebemos que 
os proprietários dos terre-
nos ainda nem sequer ti-
nham sido contactados”, 
revelou.

Tal como em Lordelo, em 
Rebordosa também houve 
queixas da população sobre 
a falta de transportes públi-
cos, quer em quantidade, 
quer de qualidade, mas tam-
bém de não ter sido introdu-
zido o Andante. Neste parti-
cular Alexandre Almeida 
culpou a transportadora “A 
Pacense” por ter sido “a em-
presa que mais se atrasou na 
integração do Andante e 

que se não o fizer até ao final 
do ano pode perder a con-
cessão na Área Metropoli-
tana do Porto”, disse. 

O cemitério vai ser am-
pliado e construída uma ca-
pela mortuária em terrenos 
já adquiridos pela autar-
quia: “há ali uma fábrica que 
terá de ser deslocada até ao 
final do ano e uma casa que 
teve de ser adquirida pela 
autarquia de forma a avan-
çar com a construção da Ca-
sa Mortuária”,  revelou o 
Presidente da Câmara sus-
tentando que o projeto é 
diferente do que o anterior 
Executivo tenha gizado. Pa-
vimentações, construção 
de passeios e apoio aos 
Bombeiros para a recons-
trução do quartel foram ou-
tros compromissos assumi-
d o s  p e l o  P r e s i d e n t e  d e 
Câmara. 
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A 
Câmara de Paredes 
vai ser governada 
no próximo ano com 

um orçamento de 61 milhões de 
euros. O valor é 4,5 milhões 
abaixo do Orçamento deste 
ano (um decréscimo de 5,6% 
face ao ano anterior). Do bolo 
total orçamentado, 11 milhões 
de euros destinam-se a pagar 
obras e contrapartidas assumi-
das pelo anterior Executivo. 
Ainda assim, o Executivo Socia-
lista garante que o próximo ano 
vai marcar o “início de grandes 
obras no concelho”. 

Alexandre Almeida, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes, fala em Orçamento da 
“retoma do investimento no 
concelho depois de dois anos a 
apostar na reorganização inter-
na, equilíbrio de contas, em 
obras com recurso a meios pró-
prios a procurar a poupança nas 
despesas correntes para ala-
vancar o investimento futuro, 
enquanto projetavam e planea-
vam”, salientou o autarca.

Entre as grandes obras pro-
metidas estão as das Escolas 
Básicas e Secundárias de Lorde-
lo e Rebordosa, a do Pavilhão 
Municipal das Laranjeiras que 
será reconvertido num multiu-
sos, a reabilitação do Estádio 
Municipal das Laranjeiras, a 
construção da piscina ao ar livre 
no parque da cidade, a aquisição 
das instalações da Adega Coo-
perativa para criação de auditó-
rio e centro de congressos, e a 
execução de passeios em todas 
as freguesias, com apoio de fun-
dos comunitários, entre outras.

O edil tem dito com frequên-
cia que já conseguiu diminuir o 
passivo em 14 milhões. A ser 
assim, o PSD entende que a si-
tuação benéfica das contas “po-
dia e devia” levar o Executivo a 
baixar o IMI para a taxa mínima 
“como prometeu em campanha 
eleitoral”, disse o vereador do 
PSD, Manuel Fernando Rocha. 
Rui Moutinho não esteve pre-
sente na reunião. 

“Vocês estão sempre a dizer 
o mesmo. Vamos chegar a 2021 

com a taxa mínima, o que nos faz 
perder dois milhões de euros de 

receita por ano. Dado o estado 
das contas não poderíamos bai-

xar logo para a taxa mínima, de-
vido à perda de receita”, justifi-

cou o Edil.  Apesar das explica-
ções o PSD votou contra. “Não 
se compreende como baixando 
o passivo em 14 milhões de eu-
ros, de 103 para 91,9 milhões de 
euros, não se baixe o IMI para a 
taxa mínima”, frisou o vereador 
do PSD. 

O Orçamento foi aprovado 
por maioria, apenas com os vo-
tos do Partido Socialista.  O do-
cumento para que esteja apto a 
ser usado a partir de 1 de janeiro 
carece da aprovação pela As-
sembleia Municipal.  Neste ór-
gão, o PS não tem maioria, mas 
os Presidentes de Junta deve-

rão dar uma ajuda aos socialis-
tas para aprovar o Orçamento 
face à garantia de Alexandre 
Almeida de que estão previstas 
obras em todas as freguesias do 
concelho. 

No debate não houve ne-
nhuma referência ao alojamen-
to da comunidade cigana. 

“Do ponto de vista das habi-
tações sociais o Município apre-
sentou já uma candidatura aos 
Fundos Comunitários com vista 
à melhoria das condições de ha-
bitabilidade”, pode ler-se da do-
cumentação entregue aos 
jornalistas.

DESTAQUE

Maioria socialista aprovou Orçam   ento da retoma
AUTARQUIA. Imposto Municipal sobre Imóveis voltou a ser a pedra de toque da vereação do PSD para votar contra o Orçamento. 
A taxa de IMI baixa para os 0,33%, mas é insuficiente no dizer dos social democratas. 

António Orlando  | texto

Investimentos prometidos  
para as freguesias

Elaborar projeto de arquitetura dos passadiços na Senhora do Salto; a 

cobertura do polidesportivo de Astromil; a requalificação do Largo Dr. 

Pereira Inácio em Baltar; o Parque de Lazer em Cête; a requalificação da 

Escola Básica de Cristelo; a conclusão da casa mortuária de Duas Igre-

jas; o arranjo do arraial no antigo espaço do campo de futebol de Gan-

dra; as pavimentações e requalificação dos jardins em Lordelo; a requa-

lificação do parque da igreja em Louredo; a ligação da zona industrial à 

A41 em Rebordosa; várias pavimentações em Recarei, Sobrosa e So-

breira; o Parque de Lazer em Vandoma e obras para complementar o 

alargamento do cemitério e pavimentações em Vilela.

Discurso direto
- Manuel Fernando Rocha (MFR) - Quais os bens de investimento que está previsto vender para obter receita? 

- Alexandre Almeida (AA) - Não há previsões de venda, sendo que as regras orçamentais obrigam a que haja um 
valor nessa rúbrica na média dos últimos três anos

MFR – Porque é que continua a responsabilizar o passado depois de dois anos de mandato pelo que não pode fazer, 
aludindo a 11 milhões de euros de empreitadas adjudicadas. Tendo os contratos sido assinados e podendo ser 
renegociados gostaríamos de saber se ponderou não fazer algumas das empreitadas que estavam previstas ou se 
as pensa fazer?

AA – Quanto às empreitadas incluídas nos 11 milhões de euros que vêm do anterior Executivo não escondo que 
poderemos negociar algumas, mas ainda não fizemos essa escolha.

MFR – Sobre o início das obras de saneamento no sul do concelho, nomeadamente Recarei, Sobreira e Aguiar de 
Sousa, e qual o valor de investimento previsto?

AA – Está já previsto no orçamento uma verba de 500 mil euros para cada freguesia – Recarei e Sobreira – onde já 
existem ETAR’s e onde vão iniciar a intervenção, progredindo depois com um investimento gradual.
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DESTAQUE

Maioria socialista aprovou Orçam   ento da retoma

Transferências Correntes

Está orçamentada para 2020 uma variação positiva de cerca de 10% face a 2019 que se traduz no aumento das 
transferências para as Freguesias para serviços de limpeza de ruas e valetas.

Transferências de Capital 
As transferências de capital representam 4,8% do montante total do orçamento, verificando-se, comparativa-
mente ao ano de 2019, um acréscimo de 648.026 euros e que “resulta dos Contratos Programa de Desenvolvimen-
to Desportivo que o Município pretende celebrar com as Associações Desportivas do concelho”.

Aquisições de bens e serviços

Representam 27,4% do total do Orçamento Municipal, que “assumem uma redução” de cerca de 648.105 euros 
face ao ano anterior.

Receita

É estimada uma receita municipal de 61.759.476 euros, representando uma redução de 5,9% relativamente ao 
ano anterior, “refletindo-se nas receitas correntes, mas com maior destaque nas receitas de capital que apresen-
tam um decréscimo de cerca de 12,5% face ao ano de 2019”.

Despesas Correntes

As despesas correntes apresentam um aumento de 718.811 euros face ao ano anterior, com particular destaque 
para a componente das Despesas com Pessoal e das Transferências Correntes.

Despesas de Capital 

Apresentam um decréscimo na ordem dos 14,4%, passando para um valor absoluto de 26.046.006 euros “corres-
pondendo cerca de 42% ainda aos compromissos assumidos e não pagos pelo anterior Executivo”.

Impostos e Taxas
Participação no IRS

- É proposto à Assembleia Municipal a fixação da participação de 5% no IRS para o ano de 2020.

IMI 

- Proposta da redução da taxa de IMI, fixando-a em 0,33%. A taxa ainda pode ser reduzida em 30% durante um 

prazo de 3 anos para todos os prédios urbanos em ruína ou adiantado estado de degradação e para os quais sejam 

apresentados projetos de total recuperação. 

- Minorar a taxa de IMI sobre os prédios urbanos em € 40,00 para quem tenha 2 filhos e em € 70,00 para quem te-

nha, no mínimo, 3 filhos.

Apoio aos Bombeiros Voluntários 

- Seguros: Morte ou invalidez permanente – 175.000,00 €; Incapacidade temporária absoluta – 90,00 €/dia; 

Despesas de tratamento e repatriamento – 60.000,00 €;  

- Educação: Fornecimento de refeições escolares aos filhos dos operacionais das corporações de Bombeiros e da 

Cruz Vermelha que frequentem o pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico; atribuição de 15 bolsas de estudo a 

operacionais e/ou filhos de operacionais que frequentem o ensino superior.

Promessa para 2020 de arranque de “grandes obras  
de enorme importância e significado para o concelho de Paredes”:

• Requalificação, Ampliação e Modernização das Instalações
 das Escolas Básicas e Secundárias de Lordelo e Rebordosa

• Requalificação do Pavilhão das Laranjeiras com vista à criação 
 de um Multiusos

• Reabilitação do Estádio Municipal das Laranjeiras

• Construção da Piscina ao Ar Livre e Bar de apoio, 
 no Parque da Cidade de Paredes

• Aquisição das Instalações da Adega Cooperativa 

• Execução de passeios em todas as freguesias do concelho

Visão Global do orçamento

Visão Global das despesas
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FREGUESIAS

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

PUB

Foi publicada a quarta 
convocatória da Associação 
de Andebol do Porto para a 
s e l e c ç ã o  d e  t a l e n t o s 
2006/2007 femininos. Do 
Clube de Andebol de Baltar 
foram novamente convoca-

das as atletas, Daniela Sousa 
e Joana Ribeiro, que serão 
observadas com vista a for-
mar uma futura selecção re-
gional. Os responsáveis do 
clube acreditam que outras 
serão certamente chamadas 

em futuras convocatórias. A 
atleta Maria Filipa Pinto foi 
convocada para o Centro de 
Treino Nacional Feminino - 
Zona Norte (Atletas nasci-
das entre 2002-2005) que se 
realizou no dia 06/11 em 

Gaia. É com enorme orgulho 
que os baltarenses vêm  os 
seus  atletas serem reconhe-
cidos e a serem exemplo para 
os mais novos.

Estas convocatórias são 
a prova cabal do excelente 

trabalho que é realizado 
num clube que é pioneiro no 
Concelho de Paredes e que 
está na base do grande tor-
neio de Andebol que se rea-
lizou em Paredes nos últi-
mos dois anos.

    BALTAR

CLUBE DE ANDEBOL DE BALTAR

Atletas convocadas para as seleções

FAUSTINO 
 SOUSA

Nos próximos dias 12 e 
21 de novembro, (terças fei-
ras), a escola "Pé de Dança" 
vai proporcionar, em parce-
ria com a Junta de Fregue-

sia, aulas de "Danças de Sa-
lão", sendo que a primeira 
aula é gratuita. Os interes-
sados podem contactar Fili-
pe Carvalho através do tele-

móvel 912230308 e do 
email : filipe.carvalho@pe-
dedanca.pt. Podem também 
c o n t a c t a r  a  J u n t a  d e 
Freguesia.

Nos últimos dias a chuva 
intensa provocou várias enxur-
radas que fizeram estragos na 
Vila. Os serviços de manuten-
ção da Junta ocorreram a vá-
rios locais para resolver vários 
problemas. Entretanto na Rua 

Dr. Celso Moreira Coelho pro-
cedeu-se à construção de uma 
pequena conduta para evitar 
que a água proveniente da ser-
ra caia sobre a estrada nacional 
15, o que torna aquele local, em 
dias de chuva muito intensa, 

um local perigoso. A Junta de 
freguesia procura responder 
às diversas solicitações, dentro 
das suas limitações, mas sem-
pre com uma pequena equipa 
no terreno para as diversas 
eventualidades.

Quem visita a Vila de Bal-
tar, não pode deixar de repa-
rar nas inscrições que estão na 
sinalização vertical daa diver-
sas vias de acesso à Vila. Com 
efeito, a inscrição está nas pla-
cas, feita de forma perfeita e 
foi lá colocada por alguém . 
Tudo começou numa página 

de facebook criada por um 
grupo de jovens baltarenses e 
que tem constituído um gran-
de sucesso junto dos baltaren-
ses e paredenses. A página 
dedica-se a todos os eventos 
que decorrem em Baltar e 
quando alguém diz que vive 
em Baltar, logo se diz que vive 

no “ Centro do Mundo”.  A de-
nominação foi mesmo escrita 
nas placas identificativas da 
Vila e parece que o nome veio 
para ficar. A localização da Vila 
é mesmo o “ Centro do Mundo 
“, principalmente para aqueles 
que fazem da Vila o seu “ Cen-
tro do Mundo ”.

A Banda de Baltar celebra 
, este mês, 159 anos, o que é 
um orgulho e  uma satisfação 
para todos da continuidade 
deste  projeto com tantos 
anos de história.  Na atualida-
de,   a Escola de Música é o  or-

gulho dos seus responsáveis, 
que dirigem uma associação 
que faz parte da história viva 
da localidade. A associação  
fomenta a cultura  musical em 
Baltar e tenta passar de gera-
ção em geração o gosto de 

tocar numa banda com estas 
características. A Vila de Bal-
tar está de parabéns por ter 
dado continuidade a um pro-
jeto que já esteve para termi-
nar, mas que sobreviveu e 
hoje tem quase 160 anos.

Danças de Salão no salão BaltararteChuvas intensas  
provocaram bastantes estragos

Baltar “ O Centro do Mundo….”

Banda de Baltar tem 159 anos
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FREGUESIAS

O Progresso de Paredes - 08/11/2019

No passado dia 19 de ou-
tubro pelas 21:30h, Manuel 
Cruz inaugurou a sua exposi-
ção de pintura de várias obras 
na Casa da Cultura de Pare-
des. A exposição deste artis-
ta-pintor rebordosense está 
patente até ao próximo dia 19 
de novembro. A abertura de 

exposição ficou marcada por 
uma noite de fados, que con-
tou com alguns ilustres “dou-
tores” de Coimbra: Fernando 
Monteiro, José Ulisses e Ma-
nuel Cruz os três na guitarra 
Portuguesa; a guitarra clássi-
ca foi tocada por Jorge Costa 
e Paulo Alão. O fado foi canta-

do pelo Conselheiro Custó-
dio Montes e Carlos Alberto 
Pereira. Durante o espetácu-
lo foram ainda declamados 
poemas de Amiltão Araújo, 
Maximiano de Lemos, João 
de Deus, e Manuel Pinheiro 
Chagas por Alicia Campos. 
Seguiu se um Porto d´honra.

A equipa de Boccia da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa terminou no segun-
do lugar no Campeonato 
Nacional de Boccia Sénior da 
Fundação Inatel, ficando 
apenas a um ponto do pri-

meiro classificado. A final 
realizou-se no dia 26 de ou-
tubro no Pavilhão de Rio de 
Moinhos em Penafiel.

“De salientar a excelente 
participação de todos os 
atletas que demonstraram 

que a maior vitória foi a atitu-
de coletiva, o respeito pelo 
outro e a entrega numa com-
petição saudável”, congratu-
lou-se Salomé Santos, a Pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa.

Exposição de Manuel Cruz 

Equipa de Boccia  
Junta  de Freguesia  
é vice-campeã do INATEL

A  p r i m e i ra  f a s e  d a s 
obras de ampliação e reabi-

litação do quartel da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa começou no 
passado dia 21 de outubro e 
vai contemplar a ampliação 
do espaço, no sentido de 
“adaptar a infraestrutura 
aos novos tempos”.  Por 
exemplo, serão construídas 

camaratas femininas, uma 
vez que, atualmente, as mu-
lheres já representam 40 
por cento do corpo ativo da 
corporação. A empreitada 
tem uma duração prevista 
de dois ano pelo que em 
2022, o novo quartel já po-
derá responder às exigên-
cias de um tempo novo. 

    REBORDOSA

Começaram as obras de ampliação 
e reabilitação do  
quartel dos Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO
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JORNADA 8ªJOR. 
  27/10

L. Lourosa 2-1 Leça FC

AD Castro Daire 1-0 Canelas 2010

G. F. (C.Rodrigo) 0-2 Arouca

Leça FC 0-0 Trofense

L. Vildemoinhos 2-1 V. Gaia

Vila Real 0-2 Amarante FC

Gondomar SC 0-1 USC Paredes

AD Sanjoanense 3-1 L. Lourosa

SC Coimbrões 0-3 SC Espinho

FC P. Rubras 3-2 FC Felg. 1932

JORNADA 9ªJOR. 
  01/11

FC Felg. 1932 3-2 Vila Real
 03/11

Gondomar SC 4-3 FC P. Rubras

V. Gaia 0-3 SC Espinho

Amarante FC 1-1 AD C. Daire

USC Paredes 0-2 AD Sanjoanense

Canelas 2010 0-0 L. Vildemoinhos

L. Lourosa 4-1 G. F. (C.Rodrigo)

Arouca 3-0 Leça FC

Trofense 0-2 SC Coimbrões

JORNADA 9ªJOR. 
  26/10

Barrosas 0-2 AD Marco 09

FC Vilarinho 4-1 S. P. Cova

Tirsense 1-1 Freamunde
  27/10

Vila Meã 2-1 Vila Caiz

Aliados Lordelo 3-2 Lixa

A. Gandra 0-2 Rebordosa AC

Lousada 0-5 Alpendorada

CD Sobrado 4-1 

SousenseTirsense 1-0 Barrosas

JORNADA 10ªJOR. 
  01/11

Lixa 0-1 Lousada

S. Pedro da Cova 3-1 A. Lordelo

Vila Caiz 0-0 FC Vilarinho

Alpendorada 1-0 A. Gandra

Rebordosa AC 1-1 CD Sobrado

Freamunde 3-1 Barrosas

Sousense 0-0 Tirsense

AD Marco 09 1-1 Vila Meã

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

JORNADA 7 ªJOR. 
  27/10

GD A. Nova 2-1 ISC Sobreirense

UD Valonguense 0-0 Crestuma

Os Lusitanos 3-2 GD Águas Santas

Ramaldense 1-1 FC Parada

CD Torrão 2-1 Senhora da Hora

Vandoma 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 SC Campo

Ataense 3-1 Perafita

JORNADA 6 ªJOR. 
  26/10

CCD Sobrosa 1-2 UD Torrados

Lixa B 1-0 ADR Aveleda

 27/10

C. Sanfins 1-1 GDC Ferreira

UDS Roriz 3-2 Raimonda

AD Várzea FC 0-1 Penamaior

Livração 1-0 AJM Lamoso

AD Lustosa 4-1 ARD Macieira

CRCD Varziela 4-1 FC V. B. Bispo

JORNADA 7 ªJOR. 
  26/10

M. G. Costa 1-0 Gatões

Campo do Lírio 3-2 Esc. Futebol 115

1º M. Figueiró 0-1 Codessos

Tirsense B 2-0 Monte Córdova

FC P. Rubras B 5-0 AC Gervide

ADC Frazão 0-2 Melres DC

Leões Seroa 3-2 Ventura SC

 27/10

USC Baltar 0-2 Sp. Cruz

ADR S. P. Fins 1-0 M. Sangemil

JORNADA 8  ªJOR.

  26/10 

FC Felgu. 1932 B 4-2 Lousada B

Águias de Eiriz 0-2 CA Rio Tinto

 27/10

Folgosa da Maia 0-1 Gens SC

E. Fânzeres 2-4 SC Nun´Álvares

Alfenense 1-0 Bougadense

SC R. Moinhos 3-1 FC Lagares

SC Salvadorense 0-1 Caíde Rei

Aparecida 1-1 S. L. Douro

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 Arouca 22 9

2 Lusitânia de Lourosa 20 9

3 AD Sanjoanense 19 9

4 SC Espinho 18 9

5 Leça FC 17 9

6 Lusitano Vildemoinhos 16 9

7 Valadares Gaia 13 9

8 FC Felgueiras 1932 13 9

9 Canelas 2010 13 9

10 SC Coimbrões 13 9

11 USC Paredes 12 9

12 FC Pedras Rubras 9 9

13 Amarante FC 8 9

14 AD Castro Daire 8 9

15 Gondomar SC 8 9

16 G. F. (C.Rodrigo) 7 9

17 Trofense 5 9

18 Vila Real 4 9

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 20 10

2 AD Marco 09 20 10

3 Aliança de Gandra 18 10

4 CD Sobrado 17 10

5 Tirsense 16 10

6 Sousense 15 10

7 Alpendorada 15 10

8 Aliados Lordelo 15 10

9 Freamunde 13 10

10 Vila Meã 11 10

11 FC Vilarinho 10 10

12 Vila Caiz 10 10

13 S. Pedro da Cova 9 10

14 Barrosas 8 10

15 Lousada 7 10

16 Lixa 5 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 19 7

2 GD Aldeia Nova 19 7

3 S. Félix Marinha 16 7

4 Leverense 14 7

5 Ataense 14 7

6 Crestuma 12 7

7 SC Campo 10 7

8 Vandoma 10 7

9 Ramaldense 8 7

10 FC Parada 8 7

11 CD Torrão 7 7

12 Os Lusitanos 7 7

13 Senhora da Hora 6 7

14 ISC Sobreirense 4 7

15 GD Águas Santas 2 7

16	 Perafita	 1 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1	 Citânia	de	Sanfins	 19 7

2 UDS Roriz 18 7

3 Lixa B 13 7

4 GDC Ferreira 13 7

5 Penamaior 13 7

6 CRCD Varziela 13 7

7 Livração 11 7

8 AD Lustosa 10 7

9 AD Várzea FC 9 7

10 ADR Aveleda 9 7

11 UD Torrados 7 7

12 AJM Lamoso 7 7

13 CCD Sobrosa 7 7

14 Raimonda 6 7

15 FC Vila Boa do Bispo 4 7

16 ARD Macieira 1 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 FC Pedras Rubras B 21 7

2 Leões Seroa 19 7

3 Tirsense B 18 7

4 Mocidade Sangemil 16 7

5 ADR S. Pedro de Fins 15 7

6 Monte Córdova 14 7

7 1º Maio Figueiró 13 7

8 USC Baltar 11 7

9 M. G. Costa 8 7

10 AC Gervide 7 7

11 Codessos 6 7

12 ADC Frazão 6 7

13 Ventura SC 6 7

14 Sp. Cruz 6 7

15 Gatões 5 7

16 Melres DC 5 7

17 Campo do Lírio 3 7

18 Escola Futebol 115 3 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 S. Lourenço Douro 19 8

2 SC Salvadorense 16 8

3 Alfenense 16 8

4 SC Nun´Álvares 15 8

5 Folgosa da Maia 15 8

6 SC Rio de Moinhos 14 8

7 FC Felgueiras 1932 B 11 8

8 FC Lagares 10 8

9 Bougadense 10 8

10 Águias de Eiriz 9 8

11 Aparecida 9 8

12 CA Rio Tinto 8 8

13 Lousada B 8 8

14 Estrelas de Fânzeres 7 8

15 Gens SC 7 8

16 Caíde Rei 4 8

E
stamos em pleno Outo-
no (23/9 a 21/12) mas 
já tem chovido com al-

guma frequência. No Inverno 
(22/12 a 19/3) pode chover 
menos mas a tendência é para 
que chova ainda mais.
Por estes fins-de-semana, 
por esses campos de futebol 
fora, da 1ª Liga aos Distritais, 
do futebol profissional ao fu-
tebol de formação, as condi-
ções climatéricas têm coloca-
do os campos de futebol, quer 

eles sejam relvados naturais, 
sintéticos ou até mesmo pela-
dos, em condições lastimá-
veis e, na minha opinião, im-
praticáveis. A maior parte das 
vezes a bola não rola, mas 
nem sempre quando rola de-
via haver jogo. Nesses casos, 
e perante chuva torrencial 
contínua, os jogos realizam-
-se na mesma. Os atletas qua-
se nunca conseguem jogar e 
estamos quase sempre pe-
r a n t e  u m  j o g o  d e 

“empurra-a-bola-de-qual-
quer-jeito”. 
Nas leis do jogo não está nada 
redigido quando a este tema, 
sendo que está sempre ao cri-
tério do árbitro a realização 
ou não do jogo por estes moti-
vos. As instruções são vagas e 
apenas no sentido de que o 
árbitro deve assegurar que 
haja condições para a realiza-
ção do jogo. Sou da opinião 
que este procedimento devia 
ser imediatamente revisto. 

O futebol à chuva

OPINIÃO

Sobre Futebol

Por várias razões, sendo a 
mais importante a integrida-
de física dos atletas e logo de 
seguida a não preservação 
da qualidade do espectáculo 
de futebol, se tivermos a fa-
lar de alto rendimento, e da 
impossibilidade de cumpri-
mentos de tarefas e compor-
tamentos, se tivermos a falar 
de futebol de formação.
O futebol é um desporto de 
Verão – para quem joga e pa-
ra quem vê. A bola tem de 
rolar, mas não basta que role. 
Tem de ser possível praticar-
- s e  o  f u t e b o l  n a  s u a 
plenitude.
Estou convicto de que na 
quase totalidade das vezes 
que não se adiam os jogos é 
por questões financeiras, 

mas também não são assim 
tantas as vezes que aconte-
ce numa época desportiva, 
para que mais pudessem ser 
adiados e remarcados para 
novas datas. Estou certo que 
jogadores, treinadores e 
adeptos, preferiram o trans-
torno do jogo não se realizar 
no dia previsto do que não 
assistir  a  um jogo sem 
condições.
Podia aqui publicar várias 
fotos dos últimos três fins-
-de-semana, por este país 
fora, de como foram jogados 
alguns jogos, principalmente 
de futebol de formação, que 
ninguém acreditava que ti-
nha sido possível a sua 
realização.
Também é importante não 

extremar e levar ao limite de 
quando estiver a chover não 
se pode jogar futebol – não, 
não é isso que está em causa. 
Mas também não me parece 
razoável que se ande no limite 
do polo aquático quando fala-
mos de futebol.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto
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PUB

A 
zona de monta-
nha no sul do con-
celho de Paredes 

foi no sábado, dia 3 de novem-
bro, percorrida a pé, em passo 
de corrida ou em modo de 
passeio, por cerca de um mi-
lhar de atletas que se inscre-
veu no Trail da Sra. do Salto. 

A prova que cumpriu a sua 
quinta edição, nasceu em 
2015 e insere-se nas paisa-
gens do recém-criado Parque 
Serras do Porto. 

A prova contou com a ins-
crição de 1050 atletas e a par-
ticipação de cerca de 870 
atletas. A discrepância é ex-
plicada com o facto de a prova 
estar inicialmente prevista 
para 16 de setembro, mas 
que acabaria por ser anulada 
pela Proteção Civil Municipal 
devido ao estado de alerta de 
risco de incêndio decretado 
então pelo Governo. reali-
zou-se agora em novembro 
com menos participantes. “As 
principais baixas foram na ca-
minhada de 10 quilómetros o 
que se explica por os partici-
pantes deste tipo de marcha 
não se sujeitar ao frio nem à 
lama. Se tivesse sido em se-
tembro a prova teria, segura-
mente, mais concorrentes”, 
justificou José Lopes, presi-
dente do Trail Sra.do Salto. 

A não inclusão no cam-
peonato nacional foi outro 
dado colateral do cancela-
mento da prova em setem-
bro. “Fomos convidados pela 
Associação Trail Tunning Por-

tugal a fazer parte do calen-
dário nacional, mas não foi 
possível por causa do cance-

l a m e n t o ” ,  r e f e r e  o 
responsável. 

O Trail tem a sua origem 

no parque natural da Senhora 
do Salto, zona de elevado in-
teresse geológico, nomeada-

mente a “Boca do Inferno” 
palco da lenda da Sra. do Salto 
e que serviu de inspiração pa-

ra o símbolo da prova. Ao to-
do foram três as provas “com 
distâncias e altimetrias ajus-
tadas” ao tipo de prova: 
Trail-25 km, Mini-Trail 15km 
e caminhada-10km. Os atle-
tas percorreram, assim, um 
território protegido das Ser-
ras do Porto, nomeadamente 
a Sra do Salto, a Serra da Pia, a 
Serra d’Além, o Vale dos La-
drões, o “calhau dos fogue-
tes” e Enxudes.

O percurso passou por tri-
lhos, “bastante técnicos e 
com dificuldade média – alta, 
mas de beleza ímpar, desde 
passagens em rios, zona de 
mimosas, carvalhos, cami-
nhos de passagens dos lavra-
dores, locais sagrados que in-
cluem santas em “cavernas” 
no meio da serra onde popu-
lares colocam as suas velas 
como forma de promessa e/
ou agradecimento”, descreve 
José Lopes. 

Os participantes tiveram 
ainda o privilégio de passar 
“por entre a população aco-
lhedora de Aguiar”, uma das 
aldeias pertencentes à fre-
guesia de Aguiar de Sousa.  
“Foi possível ver a beleza de 
morar numa zona envolta em 
área florestal, diria mesmo a 
beleza e a tranquilidade de 
morar no campo”, acrescenta 
o também vice-presidente do 
BBTombos. 

Uma das particularidades 
impostas pela organização do 
Trail da Sra. do Salto, no final 
de cada prova foi “garantir” 
que todo o percurso ficava 
devidamente limpo, “de mo-
do a que se preserve todas 
estas, e outras zonas, que são 
de uma beleza incomparável 
e inimaginável, pois só quem 
cá passa, no fim da visita ex-
clama: isto é lindo”.

Trail Srª do Salto é provavelmente  
"o mais lindo" 
EVASÃO. A organização esteve a cargo da equipa de Trail da Srª. do Salto, Jornal FM e BTTombos. Prova esteve prevista para se-
tembro, mas foi cancelada pela Proteção Civil Municipal.

António Orlando  | texto
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CULTURA

Foi no  século passado, que o desenvolvimento  
sustentado da freguesia de Aguiar  mais se fez sentir 
e evoluir, com obra feita,  pelo querer e poder de al-
gumas personalidades dessa época que apesar de 
não serem lembradas ficarão para sempre na história 
da nossa terra.

Uma personalidade íntegra e austera  própria dum 
Militar de carreira, foi o Brigadeiro José Ferreira 
Mesquita ,o obreiro da construção da 1ª  escola pri-
mária  de Aguiar,  além  de ser um empregador  de 
muitos dos seus conterrâneos na Messe dos Milita-
res no Porto onde foi DIRETOR.  Era conhecido, ain-
da, por entrar nos gabinetes dos Ministros em Lisboa 
como na Câmara  em Paredes ,  sem pedir licença.
Outro conterrâneo ilustre foi o Regedor Jerónimo 
Vieira,  de Brandião, convidado á epoca pelo episco-
pado do Porto,  para participar e testemunhar, no 
chamado Milagre de Fátima em 1917, também  co-
nhecido pelo “Milagre do Sol”, testemunhado  numa 
fotografia que correu o Mundo.

Mas foi a ELECTRICIDADE e o TELEFONE,  em 
meados do século XX  que mais revolucionaram  a 
nossa freguesia ,graças á persistência  e dureza  de 
caracter de  dois Homens  Presidentes de Junta,  no-
meadamente  Joaquim  Martins Dias e António de 
Sousa  Mota. Foram também obreiros dos primeiros 
lavadouros públicos com água canalizada para os 
três maiores lugares da freguesia, assim como os  pri-
meiros encalcetamentos em ruas como foi o caso da 
rua da Quelha da Bouça até á capela de S. Sebastião,  
onde foi atribuído  o nome do Padre Vidinha, um ci-
dadão que nunca mandou colocar um paralelo nem 
pregar um prego nesta terra.

Outro notável com obra feita   na década de ses-
senta do séc. passado, foi o Padre Carlos Duarte, que,  
apesar de paroquiar  durante 5 ,  deixou feitos os 
campos de Futebol de Sarnada e Alvre, onde também 
jogava  futebol com a juventude e a ponte do Salto 
que á data era uma Pinguela em madeira . Quem não 
se lembra dos célebres “ Sermões do Padre Carlos” 
que enchiam de alegria  a alma dos Paroquianos  e  de 
todos os que o ouviam. Foi homenageado no ano de 
2006, com um busto no local da Srª do Salto, pelo po-
vo de Aguiar de Sousa.

A distribuição de Água ao domicilio por toda a fre-
guesia   aconteceu em finais do séc. XX pelo então 
Presidente de Junta,  Firmino Cardoso, do lugar de 
Alvre, obra não reconhecida e entregue á exploração 
pelo seu sucessor,  às Aguas de Paredes.

Outras necessidades prementes   a saber ,um Cen-
tro Cívico de apoio á 3ªidade e crianças da cateque-
se,em Senande, um Multibano, uma Farmácia, um 
posto avançado de Bombeiros , no minimo,para que 
a nossa Terra,  que outrora foi a primeira  na região do 
Vale do Sousa,  seja agora crónicamente a última,  
comparativamente às freguesias vizinhas. Estas per-
sonalidades ficarão para a história pela herança do 
Património  Legado.Apenas  o Padre Carlos Duarte  
foi homenageado,os restantes filhos da Terra foram 
premeditadamente esquecidos,  pela sombra que 
podiam fazer,mesmo depois de mortos, àqueles poli-
ticos que exerceram os cargos, limitando-se pôr o 
nome ás ruas  de quem tambem nada fez, como  nos 
casos já citados no lugar de Aguiar e outros.

Parafraseando o Poeta,”Os Fracos Líderes fazem 
fraca a Forte Gente”.

Outros ilustres 
de Aguiar  
de Sousa

CAMILO MOTA

O 
tricentenário da 
Igreja de S. Cris-
tóvão de Loure-

do começa a ser assinalado 
no próximo dia 15 de novem-
bro com a inauguração de 
um núcleo museológico, que 
contará com a presença de D. 
Armando Esteves Domin-
gues, Bispo Auxiliar do Por-
to, seguindo-se um concerto 
pela Banda de música de 
Cête.

As celebrações prolon-
gam-se pelo fim-de-semana. 
Assim, um dia depois da 
abertura de portas do museu 
religioso, a 16, terá lugar o 
Trilho inaugural de "LOURE-
DO DA SERRA", do projeto 
Caminhar pelo património 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, que pretende dar a 
conhecer a todos as maravi-
lhas da história e do patrimó-
nio do Concelho, onde pode-
rão ser visitadas Quintas, a 
Casa da Castrália, Igreja Pa-
roquial e outros pontos de 
interesse local.

No dia 17, terá lugar a 
missa solene com a presença 
do Bispo do Porto, D. Manuel 
Linda e à tarde, pelas 17 ho-
ras, terá lugar na igreja o con-
certo de encerramento do 
" Pa r e d e s  N y c ke l h a r p a 
Meeting". 

“Trata-se de um fim-de-
-semana que dá valor àquilo 
que o concelho de Paredes e 
a região têm de melhor, que é 
a História, Gentes e o Pa-
trimónio”, refere a organiza-
ção das festividades. 

Três séculos
a evangelizar 
Classificada como Monu-

mento de Interesse Público a 
atual igreja de São Cristóvão 
de Louredo foi construída no 

século XVIII, substituindo 
uma de época anterior que 
se erguia num outro local, 
conforme nos indica a inscri-
ção do retábulo-mor, datada 
de 1715, ano em que a cape-
la-mor ainda estava a termi-
nar de ser construída. 

A fachada principal, vira-
da a norte, de linhas simples, 
flanqueada por duas torres 
sineiras, convida-nos a en-
trar, onde no seu interior de-
parámo-nos com uma exu-
berância festiva patente nos 
retábulos, entre os quais so-
b r e s s a i  o  i m p o n e n t e 
retábulo-mor. 

A grandiosidade deste 
retábulo deve-se ao empe-
nho e exigências impostas 
p e l o  R eve r e n d o  A b a d e 
Adriano Peixoto de Andra-
de, pároco de Louredo, ma-
nifestas na celebração do 
contrato com o mestre Ma-
nuel Machado de Miranda, 
a 1 de setembro de 1715. 

O requintado retábulo 
enquadra-se no denomina-
do Estilo Nacional, onde a 
decoração profusa e a qua-
lidade do entalhe provoca 
um impacto visual no visi-
tante. Organizado por colu-
nas espiraladas e arquivol-

tas semicirculares definem 
a  t r i b u n a  e  o  t r o n o 
eucarístico. 

A esplêndida marcenaria 
entalhada e dourada expri-
me-se numa gramática deco-
rativa de simbolismo euca-
rístico, manifesta nas folhas 
de videira, nos cachos de 
uvas, nas aves fénix e nos 
meninos. 

Os retábulos laterais e 
colaterais, mantêm a mesma 
linguagem artística com es-
pecial destaque para a esta-
tuária de vulto pleno, cujas 
feições despertam emoções 
devocionais.

Comemorações  
dos 300 anos da Igreja  
de S. Cristóvão de Louredo
MONUMENTO. O requintado retábulo da tricentenária Igreja de Louredo enquadra-se 
no denominado Estilo Nacional. Decoração profusa e a qualidade do entalhe provoca 
um impacto visual no visitante.

António Orlando  | texto
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /NOV19

FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até 29 nov | Exposição
Filigrana – Uma arte Ancestral 

Aberta ao Mundo| Organização 

ALORD com o apoio  

Câmara Municipal de Gondomar

23 nov 

Teatro | Saco Cheio  

Grupo Caminhada  

Teatro de Figueiró – Paços Ferreira

Biblioteca 
Escritor do Mês 

Alberto S. Santos

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis 

Está Uma Cobra Na Minha Escola!  

David Walliams

Dias 21 e 28 | 10h30 
Histórias de Encantar  

O Soldado João 

Luísa Ducla Soares

Dias 15,22 e 29 out | 10h30
Teatro de Fantoches  

História Do Dentinho

COOPERAÇÃO
Dia 13 | 14h30
Expressão Dramática 

Ensaios para peça de teatro

Dia 20 | 14h30 
Artes Manuais 

Avental alusivo ao Natal

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 8 | 21h30 
Café Literário Biblioteca Municipal 

Rosária Pestana

Dia 9 | 17h
Biblioteca Municipal 

Café Literário Júnior | Nuno Higino

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

UMA HERANÇA PERFEITA

AUTOR:

PENNY VINCENZI

A House of Farrell é a casa 
criadora de The Cream, um dis-
tinto produto de beleza que 
tem atraído o público feminino 
à elegante loja na Berkeley Ar-
cade, desde a sua fundação em 
1953. Mas o mundo da cosmé-
tica está em mudança e a ou-
trora gloriosa House of Farrell 
encontra-se em declínio, com 
as suas clientes em debandada 
a serem tentadas por marcas 
modernas que, entretanto, 
surgem no mercado.

Decidida a salvar o que res-
ta do império da lendária Athi-
na Farrell, surge a determinada 
Bianca Bailey, uma mulher de 
negócios, intimidante, mãe de 
três crianças e extraordinaria-
mente obstinada em recuperar 
uma empresa ultrapassada e 
descapitalizada. Mas maior de-

safio do que relançar uma mar-
ca fora de moda será a relação 
com Athina Farrell: uma tarefa 
que acabará por colocar em ris-
co a sua carreira, a sua auto-
confiança e até o equilíbrio da 
sua família.

N
o âmbito da Rota da Filigrana, o Municí-
pio de Gondomar estabeleceu uma par-
ceria com a Fundação ALORD, de forma 

a promover este produto junto do público em geral.
Esta parceria traduz-se numa exposição de fili-

grana patente no átrio do auditório d´ALORD, até 
dia 29 de novembro.

Arte ancestral de trabalhar a prata e o ouro atrai 
e encanta cada vez mais curiosos. 

Em Gondomar, um dos locais onde se produzem 
artesanalmente milhares de peças, nasceu a rota da 
filigrana, um produto turístico com visitas à escola 
de ourivesaria e às oficinas de artesãos.

A entrada é livre. 

Filigrana – Uma Arte Ancestral 
Aberta ao Mundo n´ALORD



20 Sexta-feira 8 de Novembro de 2019  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O grande sobressalto

H
á um enorme so-
bressalto nos cor-
r e d o r e s  d e 

Washington. Sucedem-se 
as reuniões, as acareações, 
as leituras de relatórios. 
Como foi possível? Os res-
ponsáveis, civis e militares, 
entreolham-se, rosto cris-
pado, ansiedade nos gestos 
e tom de voz, entre acusa-
ções mútuas. Perguntam-
-se todos: como resolver a 
crise, esta crise?
Inesperadamente, de um 
momento para outro, num 
mês, desceu uma ameaça 
terrível sobre os seus inte-
resses, sobre o chamado 
pátio das traseiras dos Es-
tados Unidos. Os povos 
deixaram de lhes obedecer, 
ingratos! Estava tudo apa-
rentemente tão normaliza-
do, tão conformado, tão si-
lenciado, tão FMIzado, tão 
consistentemente elabora-
do e porém tudo desmoro-
nou …
Bastou uma pequena me-
cha (seja um aumento de 
preços, seja um corte em 
subsídios sociais), um tem-
po oportuno e imensas 
multidões, de jovens e ou-
tros mais idosos, largaram 
as casas, os empregos e as-
saltaram as ruas, as praças, 
soltando palavras de or-
dem imperativas, canções 
que falam de libertad e paz, 
e votando (vejam lá!, votan-
do) em gente tantas vezes 
amaldiçoada - por toda a 
parte, num contágio sem 
muros nem barragens. No 
Equador, no Chile, na Co-
lômbia, na Argentina, nas 
Honduras, no Haiti … Há 
até forças da ordem em an-
tipatriótica atitude dissi-
dente. E agora, que fazer? 
Interrogaram-se muitos. 
Em Washington, em Ma-
d r i d ,  e m  P a r i s ,  e m 
Bruxelas. 
Rebusque-se os armeiros, 
os paióis, os manuais da 

doutrina de guerra. Reor-
ganizem-se as forças ne-
gras da alienação, do enter-
tainment mediático, da 
manipulação, da divisão, da 
violência. Se necessário 
convoque-se o Stallone, o 
Mel Gibson, o Schwarzene-
gger, o Harrison Ford, o 
Chuck Norris, o Van Dam-
me, o Bruce Willis, o Lund-
gren. Antes que seja tarde. 
Assim pensaram os vizi-
nhos do Norte. 
Em Lisboa, não, em Lisboa 
há uma repartição. Com 
nome pomposo de Ministé-
rio dos Negócios Estrangei-
ros. E lá se encontra um 
funcionário exemplar, Au-
gusto Santos Silva, de seu 
nome. Chefe de Reparti-
ção. Perante uns rumores, 
uns bruás de mortes violen-
tas em manifestações, de 
queda de políticos de direi-
ta, de mudanças significati-
vas na América Central e do 
Sul, de gritos de liberdade 
(elá!), o funcionário exem-
plar aguarda.
Aguarda, prudente, instru-
ções vindos do aquém e 
além mar. Como o faz o jor-
nalismo do sistema. Sem 
precipitações. As mortes 
são anónimas. Como um 
bom funcionário, ele obe-
dece. O silêncio é de oiro. 
Mas se necessário, se for 
mesmo necessário, ele 
mostrará indignação com 
as mortes, solidariedade 
com os povos, soltará até 
um Libertem Lula! Se for 
necessário e conveniente… 
Para já, paciência. Aguarda 
instruções. 

Não estão previstas inicia-
tivas diplomáticas, pres-
sões, sanções, extorsões, 
confisco de bens. Não. Se 
fosse na Venezuela ou em 
Cuba, sim. Aqui não. Afinal 
com mais ou menos mor-
tos, os Direitos Humanos 
são compromisso dos Ma-
cri, dos Pineda, dos More-
no, dos Bolsonaro, dos ami-
gos democratas de Santos 
S i l v a .  E s t e s  “d i r e i t o s 
humanos”…
A civilização está baseada 
em mentiras. Uma, ruiu: o 
futuro dos povos não está 
nas políticas neoliberais, 
das privatizações, da desi-
gualdade, do analfabetis-
mo, da rapina neocolonial 
dos recursos. Mas muitas 
outras mentiras estão ain-
da de pé.  
Na Sede da ONU, há infeliz-
mente um outro chefe de 
repartição. Guardião da 
PAZ. Tal como Santos Silva, 
António Guterres aguarda 
instruções. Israel bombar-
deia a Palestina com impu-
nidade, aprisiona centenas 
de milhar de pessoas em 
condições miseráveis de 
vida, tortura e mata prisio-
neiros palestinianos e Gu-
terres aguarda. O norte da 
Síria é invadido por forças 
estrangeiras que querem 
refazer as suas fronteiras e 
dizimar os curdos e Guter-
res aguarda. Agravam-se as 
sanções e bloqueios unila-
terais a Cuba e Guterres 
aguarda. Lula persiste infa-
memente preso e Guterres 
aguarda.  À espera de 
instruções.

Estatuto Editorial

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

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

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

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

P
assadas as eleições legislati-
vas, temos sido inundados 
por notícias cheias de pro-

messas de novas obras, novos em-
preendimentos e dois próximos 
anos com planos para um novo mun-
do, totalmente diferente daquele 
onde vivemos! Ninguém diria que 
virão aí novas eleições e por isso ten-
to aqui focar-me em não cair na ten-
tação de recordar o sufoco que é vi-
ver o dia-a-dia com impostos indire-
tos e o IMI, com cidades paradas no 
trânsito e falta de opções, com a 
eminência de um incêndio ou uma 
cheia ou ainda a falta de saúde que 
dá ter um Rio transformado em sa-
neamento a céu aberto, mesmo à 
porta de casa. Tento não ir por aí… 
para alertar para a  importância da 
gestão de prioridades que as próxi-
mas eleições possam trazer.

Começando pelos Rios, a falta de Sa-
neamento é algo que já não é admissí-
vel na Europa em que vivemos e mui-
to menos sabendo que parte da água 
que bebemos daí vem também. Os 
principais rios internacionais que 
atravessam o país são partilhados 
com Espanha: os seus caudais, quali-
dade da água e o uso que se lhe pode 
dar são objeto de convenção interna-
cional. Como é possível que a gestão 
partilhada entre Portugal e Espanha 
não seja objeto de uma vigilância mi-
nuciosa pelas autoridades nacionais? 
É tanto mais urgente quanto a seca, 
as captações em Espanha, as centrais 
nucleares sobre o Douro e o Tejo (Al-
maraz já devia ter fechado) e tornam 
a administração conjunta dos Rios 
não só absolutamente necessária, 
como um grande desafio da política 
contemporânea europeísta. Talvez 
seja tempo da retomar a “velha” Co-
missão dos Rios Internacionais!
Na Floresta, a tragédia dos incêndios 
de 2017 levou a um surto de decisões 
governativas sobre esta temática, 
que além de muitos decretos, criou a 
Agência para a Gestão Integrada de 
Fogos Rurais que não resultou em 
mais do que alguns debates das medi-
das implementadas. O cadastro vol-
tou atrás à fase de experiência piloto 
quando (até Paredes já foi piloto no 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A dois anos de um novo mundo !?

mariocamilomota@gmail.com

A
s democracias, em vez de 
um confronto de diferentes 
propostas e orientações 

políticas, parecem ter-se transfor-
mado em grandiosos concursos de 
popularidade, cuja única diferença 
relativamente a um reality–show 
está em os eleitores não poderem 
votar pelo telefone. 
O que está a ser medido não é, co-
mo deveria ser numa democracia, a 
“opinião popular”, qual o conjunto 
de propostas que uma maioria da 
população considera ser o mais 
adequado, mas, o sentimento po-
pular, qual o partido, e cada vez 
mais, qual o político com o qual uma 
maioria da população sente maior 

empatia, maior proximidade, maior 
ligação. 
Numa democracia, coloca-se sem-
pre o problema de como conciliar a 
v o n t a d e  p o p u l a r  c o m  o  b o m 
governo. 
Como conjugar a necessidade de 
respeitar a escolha da maioria com 
a necessidade da boa-governação. 
Encontrou-se uma resposta no go-
verno representativo. O poder, em 
vez de exercido pelo povo, era dele-
gado por este nos seus represen-
tantes, por um determinado perío-
do de tempo. Esse ciclo eleitoral 
permite aos responsáveis políticos 
terem tempo para que as suas me-
didas obtenham resultados para 
depois serem julgadas, sem que a 
sua avaliação esteja permanente-
mente sujeita ao ar do tempo. So-
bre os representados, dá-lhes a 
ilusão de poder efectivo, de poder 
decisório, que num regime repre-
sentativo efectivamente não lhes 
cabe. E ao dar aos representados 
esta ilusão, coloca sobre os repre-
sentantes a pressão de satisfazer 

A Manipulação

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Paredes um concelho  
mais inclusivo

D
urante os dois anos 
de mandato tivemos 
oportunidade de 

lançar um conjunto de pro-
gramas que pretendem não 
só o aumento do número de 
praticantes de atividade físi-
ca, mas principalmente dar a 
oportunidade a todos os ha-
bitantes de Paredes de prati-
carem atividade física, de te-
rem acesso a um grande nú-
mero de eventos ligados à 
prática da atividade física e 
social.
O Programa Mais Vida Ativa 
foi um desses programas que 
que teve na sua génese um 
conceito associado à promo-
ção do exercício físico, de 
forma regular e orientada. O 
Município de Paredes pre-
tende que seja um programa 
de responsabilidade social e 
de promoção do Envelheci-
mento Ativo, para seniores 
com mais de 50 anos.
Para a implementação do 
programa convidamos di-
versos promotores locais, 
nomeadamente as Juntas de 
Freguesia e as IPSS´s a asso-
ciarem-se ao município.
Na 1ª edição (2018) partici-
param no MVA, 357 alunos 
das juntas de freguesia e 350 
alunos das IPSS´s.
A 1ª edição, contou com 
1728 aulas de Exercício Físi-
co, 504 treinos de Boccia Sé-
nior, 71 aulas de Hidroginás-
tica Sénior, 36 treinos de 
Golfe Sénior, para a popula-
ção Sénior, com mais de 50 
anos e nas instituições de 
solidariedade social que aco-
lhem este tipo de população. 
Além das atividades sema-
nais, foram ainda organiza-
das atividades com carater 
regular como a I Liga de Boc-
cia Sénior com 14 equipas na 
Divisão das Juntas de Fre-
guesia, e 30 equipas na Divi-
são das IPSS e a Taça da Liga 
de Boccia Sénior com 44 
equipas. Participação nos 
Campeonatos Nacionais de 

Boccia Sénior e Taça de Por-
tugal, por equipas e indivi-
dual da PCAND, com cerca 
de 100 atletas.
Foram dinamizadas diversas 
atividades, das quais salien-
tamos as seguintes: Portugal 
numa Bancada em Guima-
rães, no apoio à Seleção Na-
cional de Futebol, a Orienta-
ção Sénior no Parque da Ci-
d a d e  d e  P a r e d e s ,  a 
Comemoração do Dia Inter-
nacional do Riso com a maior 
aula de Yoga do Riso para se-
niores, o Baile de Carnaval 
no Pavilhão Rota dos Mo-
veis, a Celebração do Dia 
Mundial da Atividade Física 
e Saúde no Pavilhão Munici-
pal de Paredes, a Comemo-
ração do Dia Mundial da 
Dança decorreu no Pavilhão 
Rota dos Moveis, terminan-
do as atividades com uma 
Caminhada ao Monte de São 
Domingos, em Castelo de 
Paiva.
Nesta segunda edição, au-
mentamos o número de par-
ceiros, bem como o número 
de participantes, de modo a 
garantir que todos possam 
usufruir das atividades pro-
postas pelo programa e Im-
plementamos duas de ativi-
dade física nas Instituições 
de Solidariedade Social.
Participam 15 IPSS´s e cerca 
de 300 seniores.
Fomos pioneiros na região 
na adesão ao programa,  
“Diabetes em Movimento” é 
um programa comunitário 
de exercício físico para pes-

soas com diabetes tipo 2, 
promovido pela Direção Ge-
ral de Saúde, através do Pro-
grama Nacional para a Pro-
moção da Atividade Física.
O programa foi implementa-
do através de uma parceria 
entre o Município de Pare-
des e o ACES Tâmega II - Vale 
do Sousa Sul. O recrutamen-
to é efetuado obrigatoria-
mente nas instituições do 
Serviço Nacional de Saúde 
(Centros de Saúde ou Unida-
des Hospitalares), segundo 
os critérios previamente de-
finidos pela Direção Nacio-
nal, até 31 de dezembro.
O “Diabetes em Movimento” 
consiste em sessões de exer-
cício físico de 90 minutos, 
com uma frequência sema-
nal de três vezes, em dias in-
tercalados, entre os meses 
de outubro e junho, com um 
programa de sessões previa-
mente definidas. As sessões 
de exercício são lideradas e 
supervisionadas por fisiolo-
gistas do exercício ou técnico 
de desporto, tendo obrigato-
riamente a presença de um 
enfermeiro em todas as 
sessões.
No ano de 2018 estavam ins-
critos 28 utentes, no ano de 
2019 temos 38 utentes.
O desporto pode também 
ser uma forma de inclusão, e 
estes dois programas são 
apenas uma amostra das po-
tencialidades do desporto 
e n q u a n t o  a g e n t e  d e 
inclusão.

Por
PAULO
SILVA
Professor

passado), deveria estar em imple-
mentação acelerada. As Zonas de In-
tervenção Florestal continuam com 
orçamentos de há 15 anos atrás e 
sem escalas no território. Quando os 
incêndios voltarem, nada no terreno 
faz sentir a diferença para evitar no-
vas tragédias…
Ainda na Floresta, as Áreas Protegi-
das tiveram um re-ordenamento 
territorial (com a criação de Par-
ques Naturais e Classificação de 
novas áreas de interesse), que du-
rante os últimos 10 anos fizeram 
acreditar que os fundos europeus 
poderiam fazer beneficiar o territó-
rio rural. Mas da esperança à reali-
dade vai uma diferença fundamen-
tal: classificações e limites de inter-
venção feitos no papel que não 
equilibram com os anseios da popu-
lação e deixam o interior mais de-
sertificado e sem atividade. Muito 
vai ser preciso fazer pelas áreas 
protegidas a todos os níveis: dos re-
cursos humanos aos meios de fisca-
lização e intervenção; da ciência à 
clarificação jurídica na sua gestão; e 
no repensar do seu papel na condi-
ção crítica a que as alterações cli-
máticas nos estão a conduzir.
Para além do interior, também a cos-
ta do nosso país fragiliza-se à vulne-
rabilidade da erosão exponenciada 
pela subida do nível das águas do 
mar. O devastador inverno de 2014 
e o furacão “Leslie” de 2018 deixa-
ram uma lição que parece não que-

rer ser apreendida. Nem com Pro-
gramas de Orla Costeira a costa 
portuguesa se tem evitado mais er-
ros, para remover todos os obstácu-
los às medidas que são de emergên-
cia para acabar com o absurdo de, ao 
mesmo tempo que se retiram ocupa-
ções nuns sítios, continuar a licen-
ciar noutros (como ainda recente-
mente se verificou na foz do Rio 
Douro).  Com um país de 45% da po-
pulação a residir nas áreas de Lisboa 
e Porto, ambas sujeitas a um cresci-
mento exponencial do turismo: des-
de o imobiliário e o acesso à habita-
ção até ao património, à utilização 
dos espaços públicos e à resultante 
afetação da qualidade do ar, ruído, 
resíduos... Há pois que reavaliar os 
custos das atividades turísticas nas 
cidades para evitar que a curto prazo 
tenhamos não só estragado lugares 
magníficos do país, como estereoti-
pado os importantes valores da hos-
pitalidade e do cosmopolitismo a 
chinesices iguais a qualquer canto 
do mundo.
Nada de essencial se mudará em 2 
anos e com certeza serão muitas as 
medidas tomadas para agradar aos 
eleitores no seu imediato. Por isso, 
considero importante reforçar a 
ideia de que é fundamental dar priori-
dade à justiça ambiental, à mobilida-
de urbana sustentável, ao ordena-
mento do território honesto e pensa-
do para as novas gerações… talvez 
sejam ossos do ofício!

a s  i l u s ó r i a s  p r e t e n s õ e s  d o s 
representados. 
A competição política transforma-se 
assim na competição publicitária. 
Um político deixa de procurar con-
vencer o eleitor de que as suas pro-
postas são melhores para ele. Passa a 
querer saber o que o eleitor quer, 
para depois lho oferecer, ou pior, a 
convencê-lo de que aquilo que tem 
para lhe oferecer é aquilo que ele 
quer. A criação de empatia com o 
eleitor não envolve convencimento, 
envolve manipulação. É por querer 
dizer ao eleitor o que este quer ouvir 
que, na oposição, o político grita con-
tra tudo o que é impopular, em cam-
panha promete tudo o que agradará 
aos eleitores, e no poder manipula os 
cidadãos para não ter de enfrentar a 
impopularidade daquilo que nunca 
disse que iria fazer.
O resultado é o enfraquecimento do 
poder dos cidadãos. Ao mentir, um 
político retira aos cidadãos a possi-
bilidade de emitir um julgamento 
sobre o futuro político da comuni-
dade. Ao mentir, o político não colo-
ca aos cidadãos a possibilidade de 
escolher qual o caminho que deseja 
para a sua comunidade, visto que 
não lhe diz o que pretende fazer. Por 

paradoxal que possa parecer, numa 
época em que têm acesso a muito 
mais informação do que os seus an-
tepassados, os cidadãos das demo-
cracias europeias cada vez menos 
decidem sobre o que realmente está 
em questão. Ao mentir, o político 
retira aos eleitores a responsabili-
dade pelas suas escolhas. Quando 
estes tiverem de pagar o preço das 
escolhas feitas pelo poder á mar-
gem dos mecanismo de responsabi-
lização, a sua confiança nos eleitos 
diminui, forçando-os a mentir para 
ultrapassarem essa desconfiança. 
Ao mentir, o político torna-se refém 
do sentimento popular, da demo-
cracia no depreciativo sentido dos 
antigos, da tirania da maioria. Mas 
por esse sentimento popular, tirâni-
co em sociedades que vêem no povo 
o seu soberano e na maioria a Razão, 
resultar de uma mentira, da não-ex-
plicitação do que se pretende fazer, 
essa maioria, mais do que um dita-
dor apenas motivado pelo interesse 
pessoal, assemelha-se a um rei ab-
soluto, limitado apenas pela sua 
vontade, mas uma vontade manipu-
lada por aqueles que o rodeiam e 
manipulam.
Assim vai a democracia.

PUB

20 ANOS EXPERIÊNCIA

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

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ FERNANDO  
MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 30 de outubro com 44 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Av. do Entroncamento, nº. 19, blc.2,3ª esq. 

Lordelo, Paredes. Era casado com Telma Ferreira Alecrim Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, sábado, dia 7 de novembro, às 19:30 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

FERNANDO 
DOS SANTOS MOREIRA
Faleceu no dia 3 de novembro com 60 anos. 
Era natural de Frazão – Paços de Ferreira 
e residente na Rua do Vinhalzinho, nº. 136, 

Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de Fátima da Costa 
Teles Moreira..

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral 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 10 de novembro, às 9 horas na Capela 
Nossa Srª. do Alívio do Vinhal, Lordelo, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO 
ALVES DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 3 de novembro com 63 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua Pde. Floriano, nº. 142, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Undina Moreira Machado 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, sábado, dia 9 de novembro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO 
AUGUSTO TEIXEIRA
Faleceu no dia 29 de outubro com 73 anos. 
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 

na Trav. de Ancede, nº. 58, Baltar, Paredes. Era viúvo de Maria 
Delfina	de	Carvalho	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, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA DE SOUSA BESSA
Faleceu no dia 4 de novembro com 81 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era casada com Aurélio Moreira 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-

voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 

será celebrada terça-feira, dia 12 de novembro, pelas 19:00 

horas na Igreja Paroquial de Beire, Paredes, agradecendo tam-

bém, 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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA 
PEREIRA ALVES
Faleceu no dia 27 de outubro com 85 anos.  

Era natural de Madalena-Paredes e residente 

em, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

NAIR MOREIRA CEPEDA
Faleceu no dia 4 de novembro com 82 anos.  

Era natural de Cete – Paredes e residente  

na Rua Varzea, nº. 442, Cete, Paredes.  

Era viúva de Manuel Rodrigues.  

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

JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 3 de novembro com 59 anos. 

Era natural de Beire – Paredes e residente  

na Rua de Sedouros, Paredes. Era casado com 

Maria Adelaide Rodrigues da Silva.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 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

ARMÉNIO SERGIO 
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 3 de novembro com 38 anos. 
Era natural de Massarelos – Porto e residente 

na Trav. de Marecos, nº. 79, Paredes. Era casado com Maria das 
Dores Pinheiro Lopes Martins.  

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

LUZIA ISABEL  
LEÃO MOREIRA
Faleceu no dia 28 de outubro com 57 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Atoleiro, nº. 164, Lordelo, Paredes. Era divorciada.

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

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

FALECEU

JOSÉ MANUEL  
DOS SANTOS BORGES
Faleceu no dia 29 de outubro com 63 anos.  
Era natural de Cedofeita-Porto e residente 

na Av. da República, nº. 227, 5º dtº, Paredes.  Era casado com 
Maria de Fátima de Magalhães Pinto Borges..

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

LUÍS MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 30 de outubro com 83 anos. Era 

natural de Rebordosa-Paredes e residente na 

Rua da Madeira, nº. 229, Lordelo, Paredes.Era 

casado com Rosa Ferreira Dias.

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

Aos familiares de  

todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  

condolências

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

Gasóleo Aquecimento

Quinzenalmente  com toda  a informação  de Paredes.
Não perca!

O seu jornal
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