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Lordelo versus 
Rebordosa, a rivalidade 
está de volta
POLÉMICA. Autarca de Rebordosa aponta dedo a Lordelo e lamenta postura 
dos dirigentes do Aliados FC no episódio, de 12 de outubro, do apedrejamento 
do autocarro da sua Junta. Aliados emite comunicado acusando Salomé 
Santos de levantar calúnias difamatórias. PÁG. 10

Autarcas das  
freguesias do PSD  
aprovaram o Orçamento 
da câmara socialista
PÁG. 6

Rafael Teixeira, padre de  Castelões de Cepêda e da Madalena

“´Como os ramos na Videira’! É assim que queremos celebrar o Natal”    //  PAG. 11

Alteração Acionista no Hospital 
Particular de Paredes  //  PÁG. 08

Pinto da Costa esteve em 
Louredo a falar de ciência 
num local (im)provável   //  DESTAQUE

Bombeiros de Rebordosa 
oferecem ambulância  

a colegas de Cête PÁG. 9
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EDITORIAL/OPINIÃO

Na sequência do artigo 

anterior, a questão a colo-

car é: “Serve o Coaching 

para mim?” Antes de tal, 

gostaria de o convidar a 

fazer uma reflexão, a ana-

lisar a sua Vida:

Quais são os principais 

pensamentos que tem so-

bre si? 

Que emoções sente?

É o Ser humano que gos-

taria de Ser? E daqui a dez 

anos como pretende Ser?

Qual a “mais valia” que os 

o u t r o s  t ê m  d e  o 

conhecer? 

Que pessoas se “aproxi-

mam” de si? Que pessoas 

se “afastam” de si?  

C o m o  e s t ã o  o s  s e u s 

relacionamentos?

Que objetivos, “sonhos” 

(dos acordados) ficaram 

para trás? 

Que novos objetivos, so-

nhos, vivem em si? 

Na sua atividade profis-

sional sente realizado? 

Que o impede?

A i n d a  V i ve  o u  a p e n a s 

existe?

 (…)

Caro leitor, caso decida ir 

mais além, alcançar novos 

objetivos, novas “realiza-

ções” pessoais ou profis-

sionais, num futuro próxi-

mo, então o Coaching fa-

rá toda a diferença. Mas 

não se iluda, ao Coach ca-

be-lhe ajudá-lo a prepa-

rar o “caminho”, mas é ao 

leitor, potencial Coachee, 

que o tem de percorrer, 

com entusiasmo, com-

promisso, determinação, 

n a  b u s c a  d e  u m a  V i d a 

mais Plena de Sentido e 

Propósito.

Coaching?  
De que se trata?

JOSÉ CASTRO
COACHING NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

E 
SERVIU esta poesia

para acabar UMA trilogia
sobre a mais concorrida

eleição à Delegação
dos Advogados de Paredes
de que há memória.
Ficará por isso na História
E ninguém agora sabe
se alguma vez mais 
se irá repetir
que entre duas listas
os votos se IRÃO repartir.
Sinal de vitalidade
disse o nosso Bastonário cessante,
FOI possibilitante
de que todos PUDESSEM exercer
o seu direito a escolher.
É PARA O que serve UM plebiscito,
A democracia é para isto!
Mas serve para algo mais:
Primeiro para ESTARMOS contentes
POR serem mulheres ambas as colegas
as cabeças que as lideram.
E mulheres daquelas
que gostamos
e admiramos
por não serem apenas belas!
Segundo,
porque seja qual for a vencedora,
com espírito de servir, servirá!
E não com espírito de se servir.
E o mínimo que podemos fazer,
os que se servirão de tal serviço,
é mostrar que nos importamos
e damos importância a isso.
Como?
VOTANDO, na sala da Delegação
entre as 10 e as 17 horas, 
se bem me lembro,
do dia da votação
que FOI 27 de novembro.

Quem vota 
mostra que importa
ter uma causa comum
que a todos diz respeito
e faz sentido levar a peito.
Por isso será preciso
cada um de nós dizer
a quem se disponibiliza
a ser voz de todos nós
que há Bem no ser assim
e que lho agradecemos.
E a fazê-lo estamos,
todos sem excepção,
quer na Luísa votemos
quer os que à Helena o voto dão.
Só o não fazem
e são ingratos
os que se deixarem ficar
na abstenção …
Grandes chatos!
Contra uma e outra votam,
ao não votar
e nenhuma consideração
lhes conseguem mostrar.

Porque os dias são tão complicados
Para todos
Porque os dias são tão sem tempo
Para todos
Se acontece que alguém acha que vale a pena
Perder um pouco desse precioso tempo
Por todos
Devemos perder um pouco do nosso tempo
A fazer-lhes um poema
(ou três, que um é pouco)
E a ir por elas votar
Que não é assim tão grande esforço.

E depois podemos sorrir,
Que nunca é perda de tempo!

Nota: Em maiúsculas, as adulterações ao poema original 

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

Epitáfio de uma lista derrotada

       TRIBUTO …

H
ouve um tempo em Paredes, até à democra-

cia, em que se notava alguma distinção na re-

lação com quem era natural da terra e com 

quem chegava. Viveram-se tempos em que, quem era de 

Paredes e tinha emprego público ou privado com desta-

que, olhava quem chegava com alguma sobranceria. Havia 

um poder austero de elites. Havia outros que reclamavam 

contra tudo e contra todos, dadas as dificuldades pela falta 

de emprego, e a exploração no trabalho agrícola e serviçal. 

Nem os Padres escapavam, quando não entravam no jogo 

de interesses dos manobradores poderosos. Alguns aban-

donaram a Paróquia desagradados com os intrometidos na 

sua vida pastoral e pessoal por tudo fazerem para ajudar os 

pobres. Por recordar esses factos, presto Tributo ao ilustre 

Padre Marcelino Francisco da Conceição, pároco de Cas-

telões de Cepeda, na Vila de Paredes, desde 1918 a 1930, 

acumulando como capelão da Irmandade da Misericórdia. 

Foi Provedor desta instituição de 1933 a 1957, em 8 man-

datos, e Diretor da Escola Académica do Por-

to, desde 1930 até ao início dos anos 60 do 

século XX. Como Pároco, combateu a pobre-

za e foi quem completou os interiores da Igre-

ja Matriz, nomeadamente o seu teto em ma-

deira, em que aplicou dinheiro existente e o 

que ia recebendo das ofertas do povo, o que 

lhe provocou grandes dissabores. Foi inova-

dor na igreja e pregador fabuloso na luta a fa-

vor dos pobres e dos explorados na agricultura. Isso levou-

-o a sair da Paróquia e a passar para a vida académica, onde 

foi mestre, admirado e estimado pelos docentes e alunos, 

muitos vindos das colónias de África. Alguns menos afortu-

nados, passavam as férias em Paredes, alojados na Miseri-

córdia. Como Provedor, foi o autor da construção do Lar 

Moreira Neto, cuja primeira pedra foi por si colocada em 

1940, quando já possuía muitos donativos recebidos de 

amigos de África e de outros como do benemérito Ilias Mo-

reira Neto, como complemento do “Hospi-

tal velho”. Tinha como Diretor o Médico 

José Mendes Moreira, profissional compe-

tente e amigo, que até convidou o Padre/

Provedor para padrinho de seu filho Carlos 

Marcelino. Ambos unidos com os Mesá-

rios de bom nome e poder económico, luta-

ram no sentido de um melhor futuro para a 

saúde dos Paredenses. Não deixou de ser 

pregador e um dia, no púlpito em Paredes, perguntou aos 

paroquianos: “Vós que causaste problemas a vários Pa-

dres, nos quais me incluo, o que é que de mal vos fiz? Saibam 

que sou feliz como Padre e senhor do meu julgamento mo-

ral”. Era cativador, Pastor de rebanho unido, ansiando por 

melhores condições e sem tantas desigualdades humanas. 

Partiu para o eterno lugar santo, em 1965, em Paredes on-

de foi útil. Tem Rua com seu o nome, amou e foi amado por 

gente boa que o apoiou nos últimos dias da sua vida.

Padre Marcelino Francisco da Conceição

POR: GASTÃO MOREIRA
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Helena Barros  
eleita presidente da  
delegação de Paredes da 
Ordem dos Avogados 

Helena Barros é a nova 
presidente da Delegação de 
Paredes da Ordem dos Ad-
vogados sucedendo a Je-
rónimo Velasco. 

A jurista que liderava a 
Lista Y às eleições realizadas 
no passado dia 27 de novem-
bro, foi eleita com 55 votos 
favoráveis 

No ato eleitoral mais con-
corrido de sempre, e ao qual 
se apresentaram a sufrágio 

duas listas, a outra Lista (D), 
encabeçada por Luísa Cristi-
na Lopes recebeu 45 votos.

Além de Helena Barros, 
faziam parte da lista “Y” Saúl 
Ferreira, Ana Paula Pinto 
Ferreira, Luísa Gouveia e 
Cláudia Duarte Ferreira.

A lista “D” era composta 
por Raquel Moreira, Sónia 
Cabral, Vasco Ribeiro e Ro-
gério Magalhães, além de 
Luísa Cristina Lopes.

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

A 
Juiz Presidente da 
Comarca de Porto 
E s t e ,  A r m a n d a 

Gonçalves, faz um relato ne-
gro da realidade dos tribunais 
que compõem a Comarca em 
que se insere o concelho de 
Paredes no que diz respeito à 
administração da Justiça.   

Num documento de oito 
páginas a que O Progresso de 
Paredes teve acesso, a res-
ponsável tece relatos de edifí-
cios muito degradados e sem 
substituição à vista.

Em Paredes, refira-se, o 
projeto de ampliação do Tribu-
nal segundo a autarquia, está 
feito, mas ainda não há fundos 
comunitários para que as obras 
possam avançar. Aliás, na Pre-
sidência Participativa da fre-
guesia de Paredes, o Presiden-
te da Câmara englobou a re-

qualificação do Tribunal de 
Paredes no conjunto de obras a 
realizar apenas no próximo 
mandato. A revelação é sur-
preendente, atendendo que o 
autarca a 23 de outubro de 
2018, na presença da Ministra 
da Justiça, admitiu que a obra 
do Tribunal de Paredes pudes-
se estar concluída em finais de 
2019. Ou seja, por esta ocasião. 
Em Assembleia Municipal, 
realizada esta semana, no dia 
2 de dezembro, Alexandre Al-
meida disse esperar candida-
tar a obra do Tribunal ao 
“overbooking” do atual qua-
dro comunitário. Isto é, Al-
meida espera ir obter finan-
ciamento através do dinheiro 
que não seja aproveitado pe-
los outros municípios. 

As promessas de obras no 
Tribunal de Paredes feitas a 
um ano das eleições legislati-
vas, foram anunciadas como 
um investimento a rondar os 

600 mil euros e passam pela 
construção de um novo edifi-
co ao lado do atual.

O novo edifício terá dois pi-
sos e uma cave para estaciona-
mento, novas salas de audiên-
cia e de espera e gabinetes de 
juízes.

Olhando para a Comarca a 
que preside, a juiz aponta a fal-
ta de sistemas de segurança em 
tribunais como Paredes, Ama-
rante, Baião, Paços de Ferreira 
ou Marco de Canaveses. 

Noutros tribunais falta 
mesmo um sistema de con-

trole de acesso às instalações, 
casos de Lousada ou de Pena-
fiel. Aqui a Presidente da Co-
marca relata mesmo que o 
equipamento de gravações 
está obsoleto, com falhas que 
obrigam a repetições de 
julgamentos. 

Mas as queixas não ficam 
por aqui e são assacadas ao Mi-
nistério das Finanças respon-
sabilidades atendendo a que 
não deu ainda o dinheiro para 
que as obas sejam feitas. 

Em Lousada, a Juiz Presi-
dente da Comarca do Porto 
estima anos até que o Ministé-
rio de Mário Centeno dê aval às 
obras de ampliação cujo proje-
to já está aprovado pela Dire-
ção-geral da Administração da 
Justiça e remetido ao Instituto 
que gere os recursos financei-
ros. A mesma situação em Pe-
nafiel com a Juiz Presidente da 
Comarca a acreditar que o Mi-
nistério das Finanças não dará 
tão rápido, como necessário, o 
aval para as obras de remodela-
ção do edifício de Penafiel. 

Também se aguarda do Ins-
tituto de Gestão Financeira da 
Justiça solução para as infiltra-
ções constantes no Tribunal do 
Marco de Canaveses.

Tribunais da comarca de Porto Este  
têm problemas de segurança
JUSTIÇA. Armanda Gonçalves aponta falta de segurança em muitos tribunais, como ausência de sistema de deteção de incêndios, 
videovigilância ou sistemas para detetar intrusões ou roubos.

António Orlando  | texto

Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, na na assinatura 
do protocolo com a Câmara Municipal de Paredes para a 

ampliação do Palácio da Justiça, Paredes, 23 outubro 

Helena Barros sucede 
a Jerónimo Velasco
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Septuagenário  
atropelado mortalmente 
em Rebordosa

Tentativa de assalto  
ao FC Cête

Um homem morreu no 
passado dia 2 de dezembro 
após ser atropelado por um 
veículo ligeiro. A vítima, Ma-
nuel Moreira, 71 anos, foi 
atropelado na Avenida 
Monte de Azevido, na cida-
de de Rebordosa. O homem 
terá saído da sua viatura pa-
ra se deslocar para casa 
quando aconteceu o atro-

pelamento. No local não 
existe passeio.

O alerta foi dado por vol-
ta das 14h. No local estive-
ram duas ambulâncias e 
quatro operacionais, a Via-
tura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do 
Vale do Sousa e GNR.

Após o óbito ter sido de-
clarado pelo medico do 
INEM, o corpo foi removido 
para o Instituto de Medicina 
Legal de Penafiel.

A sede do Futebol Clu-
be de Cête, na madruga-
da do passado domingo, 
foi alvo de uma atentiva 
de furto.  Os ladrões parti-
ram os vidros da porta 
com recurso a grades de 

cerveja e estroncaram as 
grades de proteção. Po-
rém, o alarme disparou e 
os larápios fugiram de 
mãos a abanar. A GNR de 
Paredes tomou conta da 
ocorrência.

J
osé Pinto, o motoris-
ta de 42 anos que 
atropelou mortal-

mente dois associados do 
Moto Clube de Rebordosa, 
foi acusado de ter realizado 
“um atentado terrorista” por 
Salomé Santos, advogada e 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, no de-
bate instrutório que no dia 
27 de novembro se realizou 
no Tribunal de Instrução Cri-
minal no Marco de Canave-
ses. A advogada faz a defesa 
de Flávio Faria que, em fase 
de inquérito, foi acusado por 
José Pinto de agressão, mas 
cuja acusação foi arquivada 
pelo Ministério Público.

A defesa de José Pinto pe-
diu a reclassificação dos cri-
mes pelos quais o condutor é 
acusado e solicitou também 
que Flávio Faria fosse consti-
tuído arguido por alegada-
mente ter sido o responsável 
pela agressão que despoletou 
a suposta fuga de Pinto. “Não 
faz sentido acusar José Pinto 
de homicídio qualificado, 
quando o arguido fugia do lo-
cal por estar a ser perseguido 
por populares que o agredi-
ram no convívio do Moto Clu-
b e  d e  R e b o r d o s a ” , 
argumentou. 

Antes, a advogada de defe-
sa já tinha requerido ao Juiz de 
Instrução Criminal (JIC) a rea-
lização de uma perícia psiquiá-
trica ao arguido que acabaria 
por ser “indeferida nesta fase”, 

sentenciou o Juiz.  Salomé 
Santos opôs-se à perícia e en-
quadrou o que disse ter sido 
um “atentado terrorista” na-
quilo que viu: “estive lá; tinha 
saído momentos antes e ao 
receber uma chamada a dar-
-me conta do sucedido não 
queria acreditar. Quando re-
gressei, de imediato ao local, 
tive de acionar o plano munici-
pal de emergência para cha-
mar todos os psicólogos do 
concelho porque eram deze-
nas de pessoas, entre crianças 
e mulheres, em pânico”, recor-
dou a advogada/autarca. 

O Ministério Público 
manteve o entendimento 
que resultou da fase de in-
quérito: acusa José Pinto por 
dois crimes de homicídio 
qualificado, três de tentativa 

de homicídio na forma tenta-
da, dois de ofensa à integri-
dade física, um por condução 
perigosa em concurso com 
condução em estado de em-
briaguez e quatro de dano.

José Pinto durante o de-
bate instrutório remeteu-se 
ao silêncio.

O JIC ouviu os argumen-
tos das partes e marcou a 
leitura do despacho de acu-
sação para as 14 horas do dia 
5 de dezembro, já depois do 
fecho desta edição de O Pro-
gresso de Paredes. 

Refira-se que José Pinto 
enfrenta ainda duas acusa-
ções particulares, da autoria 
das viúvas das vítimas mor-
tais, e sete pedidos de indem-
nização, num valor superior a 
987 mil euros.

Condutor que matou  
em festa motard apontado 
como terrorista 

António Orlando  | texto

PUB

Tlf.: 2555 782 178

Paulo Pinheiro   | textoTRIBUNAIS. Pedro Leal, 36 anos e José Nogueira, 30 anos, dois associados do Moto 
Clube de Rebordosa morreram depois de terem sido colhidos pelo carro conduzido 
por José Pinto, em 23 fevereiro.
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■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

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

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
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O
s eleitos do PSD 
na Assembleia 
Municipal (AM) 

voltaram a ser decisivos na 
aprovação do Orçamento da 
Câmara de Paredes gerida pe-
lo PS. Uns abstiveram-se, caso 
dos autarcas de Duas Igrejas, 
Cête e do deputado Cristiano 
Marques que é presidente da 
Assembleia de Freguesia de 
Sobrosa. Outros votaram a 
favor. Neste particular estão 
os presidentes de Junta de 
Gandra, Louredo, Sobrosa e 
Cristelo. Este último, Franclim 
Silva, na declaração de voto, 
falou do papel difícil de um au-
tarca de freguesia que eleito 
por inerência para a Assem-
bleia Municipal se vê forçado a 
votar os documentos previ-
sionais da Câmara. 

O único social-democra-
ta, presidente de Junta, que 
votou contra foi o autarca de 
Lordelo, Nuno Serra, “por ter 
não ter sido ouvido pela Câ-
mara na elaboração do Orça-
mento”, justificou. 

Os restantes Presidentes 
de Junta eleitos pelo PSD dei-
xaram passar o documento 
provisional da Câmara para o 
próximo ano a que não é 
alheio o facto de terem a pro-
messa de obras nos seus ter-
ritórios. “Em todas as fregue-
sias nas Presidências Partici-
p a t i v a s  o s  S e n h o r e s 
Presidentes de Junta tiveram 
oportunidade de expressa-

rem as suas prioridades”, jus-
tificou Alexandre Almeida, 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, que desta 
vez não promoveu reuniões 
específicas com a oposição 
para elaborar o Orçamento.

O edil falou num “Orça-
mento de contenção, que vai 
ao encontro da recomenda-
ção do Tribunal de Contas e 
apresenta um conjunto de 
obras programadas com aces-
so a fundos comunitários”, 
disse.

O líder da governação so-
cialista destacou a redução 
da taxa de IMI para 0,33%, o 
reforço das verbas e das 
competências transferidas 
para as juntas de freguesia, 
medida que representa um 
investimento mensal da au-
tarquia calculado em cerca 

de 70 mil euros, e o aumento 
de 20% dos subsídios para as 
cinco associações de bom-
beiros e as duas delegações 
da Cruz Vermelha.

O autarca realçou, ainda, 
que em matéria de fundos 
comunitários o seu executi-
vo conseguiu 2,35 milhões 
de euros para a Adega Coo-
perativa de Paredes facto 
que, segundo Alexandre Al-
meida vai permitir que as 
obras iniciem no próximo 
ano, ao contrário do que ini-
cialmente estava previsto. A 
compra da Adega foi formal-
mente realizada na passada 
quarta-feira, dia 4 de dezem-
bro (foto).

O orçamento camarário 
para 2020, no valor de 61,7 
milhões de euros, foi aprova-
do com 27 votos a favor (PS e 

CDU), 14 votos contra (PSD 
e CDS) e três abstenções 
(juntas freguesia do PSD).

Autarcas das freguesias do PSD aprovaram 
o Orçamento da câmara socialista  
FINANÇAS MUNICIPAIS. Orçamento de 61,7 milhões de euros da Câmara de Paredes para o próximo ano aprovado por maioria 
em Assembleia Municipal.  A sessão que se prolongou até de madrugada de terça-feira, 3 de dezembro, foi suspensa e será retoma-
da no dia 10 dezembro.

António Orlando  | texto

Rui Silva
PS 

“O Orçamento para 
2020 é uma proposta 
séria, com escolhas res-
ponsáveis, retoma o in-
vestimento com rigor 
numa gestão de crite-
riosa e com capacidade 
para diminuir o passivo.
No que toca ao IMI, o 
Executivo PS passou a 
taxa de 0,375% para 
0,33%, a taxa mais bai-
xa registada em Pare-
des, sendo intenção do 
atual Executivo em 
2021 passar a taxa pa-
ra o patamar mínimo, 
0,3%. Estas descidas 
têm implicações no 
erário público na or-
dem dos dois milhões 
de euros.”

Soares 
Carneiro
l íder da bancada 
do PSD 

“É um Orçamento ver-
dadeiramente socia-
lista com mais impos-
tos para os pareden-
ses, obras adiadas para 
2021, ano de eleições. 
Um orçamento sem 
ideias e sem estraté-
gia.  Sr.  Presidente, 
porque é que não cum-
pre a promessa de bai-
xar o IMI para a taxa 
mínima, quando de-
fendia isso em 2016? 
Isto é que é ser amigo 
d a s  f a m í l i a s  e  d a s 
empresas.”

Macedo Lemos
CDS

“Lamento que o Execu-

tivo Municipal não te-

nha auscultado os par-

tidos e grupos com as-

sento na Assembleia 

Municipal, ao contrá-

rio do que sucedeu no 

ano transato. Este é um 

Orçamento que parte 

de princípios fictícios.”

Cristiano Ribeiro
CDU

“Os contratos de empreitadas, protocolos, contratos-

-promessa de compra e venda realizados em 2016 e 

2017 [PSD], compromissos estimados em 11 milhões 

de euros, correspondem a obras efetivas reais, a reali-

zar ou já realizadas? E quais? Está o Executivo PS, de 

uma vez por todas, disposto a contestar se necessário, 

uma a uma, a sua necessidade, oportunidade, custo ou 

constitui-se tal apenas em arma de arremesso ciclica-

mente utilizada contra uma gestão do passado? 

Para a CDU, estão criadas as condições para uma desci-

da da taxa do IMI. Há quem na Oposição quer uma taxa 

de IMI baixa e quando no Poder nem por isso. O populis-

mo e a demagogia do presente são idênticos aos do pas-

sado. Com outros intervenientes. “

Câmara de Paredes comprou formalmente, no 
dia 4 de dezembro, o edifício da Adega 

Cooperativa de Paredes por 779.397.00 euros, 
valor da expropriação amigável aprovada na 

Assembleia Municipal de 27 de setembro.
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A 
iluminação de Na-
tal na cidade de 
Paredes foi ligada 

na noite do passado sábado, 
dia 30 de novembro. O Parque 
José Guilherme está ilumina-
do com uma “Árvore de Natal”, 
com 16 metros de altura, com-
posta por 30 mil micro lâmpa-
das LED (brancas e verme-
lhas). Este ano há a possibilida-
de, para quem o pretender, de 
entrar “literalmente” na árvo-
re: há duas portas que permi-
tem uma visita ao seu interior.

A agenda natalícia de Pare-
des é preenchida com deze-
nas de atividades para todas 
as famílias.

Na tenda montada no Par-
que José Guilherme, com ca-

pacidade para 300 lugares, 
amanhã, sábado, às 16h, é en-
cenado o conto “Era uma vez 
uma árvore de Natal”.  No dia 
22 de dezembro, às 17 horas 
realiza-se o musical “G.R.I.N.
C.H rouba o Natal”.  O bilhete 
custa quatro euros.

Ao lado do parque José 
Guilherme, na Biblioteca Mu-
nicipal no dia 15 de dezembro, 
às 11h realiza-se o espetáculo 
“A Rena Constipada”.  

De 18 a 30 de dezembro, 
entra em funções o Serviço 
Educativo “Natal Mágico” 
com oficinas para crianças dos 
3 aos 12 anos. As sessões de-
correm das 14h30 às 17h00, 
na Biblioteca Municipal de 
Paredes e na Loja Interativa 
do Turismo. Os pais podem 
i n s c r e v e r  o s  f i l h o s  n o 
workshop de fotografia, na 

oficina de escrita de um conto 
de Natal, nos diversos ateliers 
de trabalhos manuais, incluin-
do a iniciação ao croché. As 
atividades são gratuitas, mas 
requerem inscrição prévia.

O município garante ain-
da diversão com os carros-

séis, o mercado de Natal e a 
casa do Pai Natal.

“COMBOIO DE NATAL”

ESPALHA MAGIA 

PELO CONCELHO

Este ano, a Câmara Muni-
cipal de Paredes disponibiliza 

dois “Comboios de Natal” para 
levar a magia da época ao cen-
tro de Paredes e às ruas das 18 
freguesias.

As viaturas, devidamente 
caracterizadas para o efeito, 
circulam diariamente, até à 
véspera de Natal, 23 de de-

zembro, entre as 10h e as 
13h e entre as 14h e as 17h.

O comboio vermelho com 
lotação para 39 pessoas tem 
saída do Parque José Gui-
lherme, segue um percurso 
que passa por diversas ruas 
em especial pela Avenida da 
República, Casa da Cultura 
de Paredes, antes do regres-
s o  a o  P a r q u e  J o s é 
Guilherme.

As carruagens do com-
boio azul vão circular nas 
freguesias com 20 lugares 
disponíveis, entre as 10h e 
a s  1 3 h 3 0  e  a s  1 4 h  e  a s 
17h30. Os horários e as pa-
ragens encontram-se dis-
poníveis no site da Câmara 
Municipal. As viagens no 
“Comboio de Natal”  são 
gratuitas e acompanhadas 
pelo Pai Natal.

Natal iluminado com múltiplas atividades
FESTA. A inauguração da iluminação de Natal acendeu a luz para um mês recheado de atividades para todas as idades. Dois com-
boios decorados para o efeito percorrem diariamente as ruas da cidade de Paredes. 

António Orlando  | texto
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Alteração Acionista no Hospital 
Particular de Paredes

Objetivos a que nos propomos
- A Certificação deste Hospital - ISO 9001:2015;

- Aproximação do Hospital à população de Paredes e Concelhos de Vale de Sousa, 

com várias parcerias com a Câmara Municipal de Paredes, Juntas de Freguesia, Insti-

tuições de carácter social, CESPU e empresas com as quais já temos protocolos;

- Serviços ao domicílio na área de Fisioterapia e Enfermagem, brevemente com algu-

mas novidades;

- Implementação do Serviço de Pediatria, com Atendimento Permanente em horário 

pós-laboral;

- Estudamos nesta altura alguns desafios que nos têm sido propostos na área da saúde, 

por algumas Misericórdias que pretendem usufruir da experiência e modelos de ges-

tão que implementamos neste Hospital.

Queremos agradecer às Instituições e População em geral o reconhecimento pelos 

serviços prestados neste Hospital, que procuraremos melhorar de modo a que se tor-

ne numa  referência na área da Saúde do Concelho de Paredes mais propriamente na 

região do Vale do Sousa.

ESTE É O VOSSO HOSPITAL

Os atuais acionistas António Freire e Dra. Amélia Ruão, decidiram aumentar 

as suas participações na estrutura acionista deste Hospital. Depois de alguns 

anos conturbados, eis que o Hospital de Paredes entrou num novo ciclo que 

se espera seja de crescimento e consolidação, por isso, decidiram investir na 

compra de algumas participações que permitirão continuar uma gestão equi-

librada e segura, com a ajuda preciosa do Prof. Doutor Marco André Martins 

atual Presidente do Conselho de Administração, esperam que continue, fruto 

de uma ligação de dois anos e meio de trabalho em conjunto. 
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VOLUNTARIADO

PUB

Esta cidade situada no Médio Oriente, uma das mais antigas do 

mundo também conhecida por Terra de Canaã, onde confinam três 

continentes , Ásia, África e Europa,considerada no Antigo Testamen-

to,como um presente Divino, uma  promissão de Deus , foi  ao longo 

dos séculos sempre  disputada por guerras por ser a Terra Prometida.  

Acabei de visitar esta região, porque considero que pelo menos uma 

vez na vida, tal como os muçulmanos visitam MECA,  também os ca-

tólicos deveriam visitar Jerusalém,  para certificarem  e purificarem 

as suas origens religiosas. O que se passa em Fátima, a cada 13 de 

Maio, passa-se o mesmo ali todos os dias do ano, com milhares de 

fiéis, peregrinos e turistas que visitam diáriamente estes locais sa-

grados, sem distinção de credos, raças ou religiões. 

Na parte velha da cidade de Jerusalém vemos as muralhas de ar-

quitetura árabe-islâmica com cerca de 4 km de comprimento por 12 

a 15metros de altura, 2,5 a 3 metros de espessura, que circundam 

toda a cidade onde estão incluídos e divididos em  quatro bairros: o 

Muçulmano  o maior e mais populoso, o  Bairro Cristão, o Judeu e o 

Bairro Arménio onde está localizado o Muro das Lamentações, local 

onde todas as religiões se cruzam e se diluem na Fé. Estas Muralhas 

com 34 torres e 11 portões , têm apenas  sete (7) abertos ,de livre 

passagem,  com discreta vigilância das autoridades Isrraelitas.

O Portão de Jaffa por onde entrei ,o mais conhecido,  conduz aos 

Bairros Cristão ,Arménio ,Mulçumano e Judeu, onde podemos visitar 

a Via Sacra  também conhecida  por Via Crucis ou Via do Sofrimento, 

mas por incrivel que pareça está escrito em Português, em cada uma 

das 14 estações “ Via Dolorosa” com a respectiva escultura de cada 

estação dos passos  e quedas de Cristo com a Cruz ás costas, numera-

das a romano,até á subida da colina onde foi sepultado no Calvário. 

Neste local foi construída a Igreja do Santo Sepulcro, uma maravilha 

de arquitetura e beleza com sumptuosos altares e abóbadas onde se 

mutiplicam os rituais de Fé de todas as religiões nomeadamente so-

bre a pedra do túmulo do Santo Sepulcro. 

Muitos outros locais são dignos de visita, nomeadamente a igreja 

onde nasceu Maria ou as grutas  onde Jesus Cristo esteve preso e foi 

julgado e condenado. 

O Santuário Islâmico conhecido por Cúpula da Rocha célebre por-

que está adornada a ouro, a Mesquita  Mulçumana de Al-Aqsa, sem 

esquecer o Muro das Lamentações local obrigatório de visita de cada 

peregrino e são muitos a pedirem as bençãos  das suas preces e do 

que mais desejam na vida. Saindo fora das Muralhas logo se avista o 

Monte das Oliveiras e no vale de Cedrom, encontrámos o túmulo de 

Maria, avistando-se mais a sul  a Igreja Ortodoxa Russa de Maria Ma-

dalena, mesmo no sopé do Monte das Oliveiras. 

Ainda mais a sul a circundar a cidade velha no exterior, fica a cidade 

do Rei David. Em Belém, na Palestina, visitámos a Igreja da Nativida-

de e mais ao lado a Gruta  onde Jesus nasceu e  uma escultura em pe-

dra, de  S.José a puxar o cavalinho montado por N.ª  S.rª e o Menino na 

sua fuga para o Egipto. Outros locais dignos de visita com história 

são: Jericó, Nazaré, Mar da Galileia e Mar Morto. É de realçar a visita 

à Fortaleza de Massada, que o Rei Herodes mandou construir no Séc. 

I, onde o Império Romano impôs um cerco que durou cerca de um ano, 

provocando a morte de todos os judeus dentro das muralhas, por sui-

cídio coletivo, sem se renderem  que segundo as escrituras,  preferi-

ram morrer servindo Deus   do que viver servindo de escravos dos 

Romanos.  Fez-nos lembrar uma expressão popular ”Que Massada 

Meu Deus”.

 Esta é a lei da vida, a morte não tem lei.

Jerusalém, 
terra prometida

CAMILO MOTA

U
ma ambulância com 
pouco mais de 100 mil 
quilómetros foi ofereci-

da aos bombeiros de Cête pela cor-
poração de Rebordosa. A viatura, 
uma Volkswagen com motor Merce-
des, estava inoperacional no quartel 
de Rebordosa. Sabendo dessa reali-
dade os Bombeiros de Cête fizeram 
uma proposta de compra aos cole-
gas de Rebordosa. “Para espanto” os 
de Cête receberam como resposta a 
oferta da viatura a custo zero. “Foi 
um comportamento top, cinco es-
trelas dos colegas de Rebordosa. 
Ofereceram-nos a ambulância nu-
ma ocasião em que eles andam com 
grandes obras no quartel e natural-
mente precisam de dinheiro para a 
empreitada”, ressalva Evandro Sou-
sa, Presidente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Cête (AHBVC). 

O responsável explica que avan-
çou com a ideia do negócio da com-
pra de uma ambulância em Rebor-
dosa “por causa de um acidente” 
ocorrido no último verão que “en-

viou” para a sucata uma ambulância 
de Cête. “Ficamos apenas com três 
ambulâncias o que é manifestamen-
te pouco para a necessidade opera-
cional da corporação” que tem em 
atividade permanente dois quartéis 
– a sede em Cête e o posto avançado 
em Recarei. “Como é sabido a AHB-
VC vive com grandes dificuldades 
económicas e a possibilidade de ad-
quirir uma ambulância, em segunda 
mão, era a única opção possível. 
Quando disseram que nos davam a 
ambulância é fácil imaginar a nossa 
alegria e o nosso agradecimento à 
AHMVR. Aliás, antes de entregarem 
a viatura, ainda reparam as luzes o 
que é fantástico”, relata Evandro 

Sousa.  Abel Moreira, presidente da 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros de Rebordosa (AHBVR) con-
firma a dádiva e, falando no plural, 
não esconde que se “se sentem orgu-
lhosos por ajudar os colegas de Cête 
que infelizmente passam por mo-
mentos complicados. A ambulância 
havia-nos sido dada pelo INEM e não 
era correto, da nossa parte, vendê-
-la”, concluiu o responsável formu-
lando votos para que a viatura “seja 
útil a Cête”. 

Os Bombeiros de Rebordosa, 
além da viatura agora oferecida, têm 
ainda um Posto INEM (nova ambu-
lância) e uma segunda viatura com as 
cores da emergência médica. 

Bombeiros de Rebordosa 
oferecem ambulância  
a colegas de Cête

António Orlando  | texto

VOLUNTARIADO. Ambulância vai ser pintada de vermelho, porque devido 
à inexistência de Posto INEM, em Cête, a viatura não pode circular com a cor 
amarela.  O bairrismo, se existia, foi extinto pela agulheta dos bombeiros.

Ambulância oferecida
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A 
“histórica” rivali-
d a d e  e n t r e  a s 
d u a s  c i d a d e s 

voltadas a norte do conce-
lho de Paredes tem um no-
vo capítulo por causa do 
apedrejamento do autocar-
ro da Junta de Freguesia de 
Rebordosa aquando do jo-
go de futebol da Divisão de 
Elite da AF Porto entre o 
Aliados FC e o Rebordosa 
AC, realizado no dia 12 de 
outubro em Lordelo. O epi-
sódio de violência está a 
azedar as relações entre 
dois autarcas - Salomé San-
tos, presidente da Junta de 
Freguesia de Rebordosa e 
Filipe Carneiro, Vereador 
do PSD e Presidente do 
Aliados FC. Os dois trava-
ram acesa discussão na As-
sembleia Municipal de Pa-
redes realizada na passada 
s e g u n d a - f e i ra ,  d i a  2  d e 
dezembro. 

O acalorado debate co-
meçou com a intervenção de 
Salomé Santos (PS) ao recor-
dar o episódio de violência 
que se abateu sobre o auto-
carro que transportava a 
equipa de futebol do Rebor-

dosa AC. “O autocarro é da 
Junta de Freguesia e serve 
também para fazer o trans-
porte de alunos e ficou inuti-
lizado em claro prejuízo para 
a comunidade local. Para o 
recuperar não chegam 3 mil 
euros”, começou por contex-
tualizar Salomé Santos.

Depois a autarca apon-
tou baterias ao comporta-
mento dos vizinhos. “O auto-
carro foi apedrejado à saída 
do estádio do Aliados, por 
adeptos de Lordelo e só não 
houve feridos por milagre. 
Isto aconteceu sem que os 
responsáveis do Aliados ti-
vessem feito as diligências 
necessárias para se inteirar 
do que é que se tinha passa-

do junto do Rebordosa AC”, 
disse.  Alegando a defesa da 
Honra, Filipe Carneiro, ga-
rantiu que o clube a que pre-
side “não teve nada a ver 
com a situação. Desconheço 
que esta tenha sido provoca-
da por adeptos do Aliados. 
Não basta acusar tem que se 
provar”, retorquiu. 

O político/dirigente des-
portivo garante que o Alia-
dos tomou todas as provi-
dências. “Não tivemos nada 
a ver com a situação em cau-
sa. Está aqui a haver um 
aproveitamento político 
vergonhoso”, concluiu. 

A polémica, no entanto, 
não se ficou por aqui. A meio 

da semana a direção do Alia-
dos FC, presidida por Filipe 
Carneiro, emitiu um comu-
nicado onde caracteriza as 
palavras proferidas pela 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, de “in-
sultos caluniosos”. As suas 
declarações colocam em 
causa o carácter de toda a 
direção, assim como o bom 
nome desta instituição”. “Sa-
lomé Santos (…) acusou de 
forma vil, mentirosa e levia-
na, a direção (…) e a massa 
associativa do Aliados, ao 
levantar calúnias difamató-
rias sem se preocupar com o 
apuramento da verdade, 
fairplay e o bom relaciona-
mento institucional entre o 

Aliados de Lordelo e o Re-
bordosa Atlético Clube”, lê-
-se no comunicado.

A direção do Aliados re-
fere, ainda, que “com esta si-
tuação, a presidente da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa quis levantar antigos 
ódios e rivalidades há muito 
adormecidos entre os dois 
clubes e as duas cidades vizi-
nhas”, acrescentam. 

Contatada pelo Progres-
so de Paredes, Salomé San-
tos, disse que “não comenta 
o assunto que terá o seu de-
s e nvo l v i m e n t o  n o  s í t i o 
certo”. 

Aquando dos incidentes, 
Joaquim Barbosa presiden-
te do Rebordosa, em decla-
rações ao JN, disse que ain-
da tentou chamar a GNR, 
mas como não foi possível a 
deslocação dos militares até 
ao local, o autocarro desviou 
o seu caminho e foi até ao 
posto de Lordelo, onde foi 
feita a participação. "Tira-
ram fotos, entregamos ví-
deos e eles fizeram o que 
podiam", explicou o presi-
dente do RAC, afirmando 
que alguns dos jogadores 
terão reconhecido os ele-
mentos que atacaram o 
autocarro.

Lordelo versus Rebordosa,  
a rivalidade segue dentro de momentos
POLÉMICA. Autarca de Rebordosa aponta dedo a Lordelo e lamenta postura dos dirigentes do Aliados FC no episódio, de 12 
de outubro, do apedrejamento do autocarro da sua Junta. Clube de Lordelo emite comunicado acusando Salomé Santos de 
levantar calúnias difamatórias.

António Orlando  | texto

Salomé Santos

Autocarro 
apedrejado

Filipe Carneiro
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ENTREVISTA

Progresso Paredes (PP) – 
Como é que está a ser a adap-
tação do padre Rafael Teixei-
ra a Paredes?

Rafael Teixeira (RT) – A pa-
lavra ‘adaptar’ só por si já diz e 
explica tudo. Quem chega de 
novo encontra sempre pes-
soas, situações e realidades 
novas. Não que sejam ‘uma 
novidade nunca vista ou vivi-
da’, mas porque ninguém é 
igual a ninguém: nem as Paró-
quias são iguais, e muito me-
nos as pessoas. Por isso, a 
adaptação de um padre a uma 
Paróquia (e a minha não é nem 
pretende ser diferente) é um 
processo longo, se calhar um 
processo nunca acabado… O 
Padre ‘molda-se’ à Paróquia e 
a Paróquia ao Padre: e é nesta 
mútua adaptação que todos 
podemos crescer como comu-
nidade cristã.

P P  -  Q u e  r e a l i d a d e 
encontrou?

RT – É muito cedo para res-
ponder, porque, em apenas 
dois meses, ninguém conhece 
ninguém. E algum comentário 
sobre a realidade de Paredes, 
neste momento, seria correr o 
risco de ‘julgar’ uma realidade 
desconhecida… - e nós sabe-
mos dos perigos e das injusti-
ças, quando falamos do que 
não conhecemos!

-  O seu antecessor Vitori-
no Soares era muito conside-
rado pela comunidade local. 
Na entrada solene o Padre 
Rafael dirigiu-se aos paro-
quianos com um aviso: “nin-
guém se atreva a individuali-
zar os louros”. O que é que 
quis dizer? Referia-se a quê? 

RT – Não era só a comuni-
dade de Paredes e Madalena 
que considerava o Padre (ago-
ra) Dom Vitorino… eu também 
o considerava e considero. 

Quanto ao ‘dito aviso’ era 
em primeiro lugar para mim 
próprio. Para que eu e todos 
pudéssemos saber, desde o 
primeiro dia, que o importante 
na Igreja é e será sempre o Se-
nhor Jesus… e, nós (eu e cada 
um dos paroquianos) somos 
apenas servos ao serviço do 
Reino! 

O ‘aviso’ continua exata-
mente o mesmo. E Deus quei-
ra que todos o saibamos 
compreender!

- A cidade de Paredes tem 
características de cidade dor-

mitório do grande Porto, não 
obstante existir a vontade das 
autoridades locais de lutar 
contra esse estigma. Esta rea-
lidade exige uma atenção es-
pecial do seu prelado?

RT – Claro que sim. Ou me-
lhor, todas as realidades mere-
cem uma ‘atenção especial’ do 
Padre e de toda a Igreja… Por-
que todos nós queremos, mais 
que ninguém, o bem de todos: 
- É a nossa Missão!

- Na área social, em Pare-
des a par da pujança económi-
ca empresarial há também 
muita pobreza e alguns com-

portamentos de risco droga, 
violência doméstica, etc.… 
pretende desenvolver algum 
projeto nestas ou noutras 
áreas? Qual é o papel na área 
social que defende para a 
Igreja?

RT – Em todas as comuni-
dades há coisas boas e outras 
menos boas. E Paredes não é 
exceção! A Igreja está com to-
dos e para todos. Mas está, 
principalmente, com os mais 
frágeis. 

Por isso, o ‘seu papel’ será 
sempre o da promoção e digni-
ficação das pessoas… - «aman-

do-as» - seguindo o exemplo 
do nosso Mestre Jesus. 

O ‘projeto’ é d’Ele!

- As paróquias de Caste-
lões de Cepêda e Madalena 
são mais urbanas que aque-
las em que trabalhou nos úl-
timos tempos. Diferentes 
realidades, práticas diferen-
tes? Quais?

RT – Já tive a oportunidade 
de o dizer várias vezes: a mis-
são do Padre, se quisermos, a 
missão dos cristãos é sempre a 
mesma e o objetivo também é 
sempre o mesmo, seja em co-
munidades grandes ou peque-
nas… seja em cidades ou al-
d e i a s … :  É  a n u n c i a r  o 
Evangelho… 

E a forma ou a fórmula de O 
anunciar é viver como Jesus 
nos ensinou. Não há que 
inventar!

- Segundo o Direito Ca-
nónico no batismo só se admi-
tem padrinhos, casados ape-
nas catolicamente, ou se sol-
teiros com 16 anos de idade 
no mínimo. Esta prática dou-
trinal está expressa no site da 
Paróquia. Não estamos pe-
rante uma prática segregado-
ra? Não é desejável a Igreja 
tornar-se mais ecuménica? 

RT – As leis ou as regras da 
Igreja são estudadas e amadu-
recidas para a santificação dos 
homens e do mundo… e nunca 
para segregar nada nem nin-
guém… Por isso, só não as en-
tende quem não as conhece 
ou não tem interesse em 
conhecê-las… 

- Como é que as paróquias 
de Castelões de Cepêda e 
Madalena vão celebrar o 
Natal?

RT – ‘Como os ramos na Vi-
deira’! É assim que queremos 
celebrar o Natal! Quem quiser 
pode celebrá-lo connosco! 

No dia 1 de dezembro co-
meçamos a nossa ‘Caminhada 
do Advento’ que nos prepara-
rá para esse grande Dia!

- Quem é o Rafael Teixeira 
q u e  e n v e r e d o u  p e l o 
sacerdócio?

RT – É a pergunta mais difí-
cil. Mas sou e quero ser apenas 
o vosso pároco! E, que Deus 
me ajude a cumprir esta 
missão!

Rafael Teixeira, padre de Castelões de Cepêda e da Madalena

“´Como os ramos na Videira’! 
É assim que queremos celebrar o Natal”
Rafael Teixeira, o padre, natural de Alpendurada e Matos, em Marco de Canaveses, assumiu há dois meses as paróquias de 
Castelões de Cepêda e Madalena. Em entrevista a O Progresso de Paredes, o reverendo fala da sua adaptação à nova realidade 
pastoral e explica o aviso que fez aos paroquianos no dia 6 de outubro: “ninguém se atreva a individualizar os louros”. 

António Orlando  | texto

Mensagem  
de Natal 2019 

Ainda agora começa-

mos o mês de dezem-

bro e já vemos sinais 

de festa por todo o la-

do: luzes e mais luzes 

de todas as cores e fei-

tios (e se possível de 

baixo consumo ener-

gético); arcos e bolas; 

anjos e velas; sinos e 

presépios. Não há jar-

dim, rua, recanto ou 

rotunda que os não te-

nha. Tudo indicia que 

vai haver festa! E vai: 

Jesus vai nascer. O 

nosso Deus vem ao 

nosso encontro e vem 

para nos salvar! É por 

isso que nós, os cris-

tãos, fazemos festa... é 

por isso que é Natal! 

Mas, os que não acre-

ditam ou os que não  

professam a mesma fé, 

também podem e de-

vem fazer festa, por-

que Jesus vem para 

todos - também vem 

para eles!

U m  S a n t o  e  f e l i z 

Natal!

Pe. Rafael
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N
uma vertente de 
I n ov a ç ã o  e  n o 
âmbito do Dia 

Nacional da cultura científi-
ca, o Colégio Casa Mãe orga-
nizou o I Ciclo do Conheci-
mento em locais (im)prová-
veis.  Luís Filipe Moreira, 
Gestor da Mudança e Inova-
ção Pedagógica do Colégio 
Casa Mãe, enquadrou esta 
iniciativa “fora da caixa” e 
apresentou o primeiro con-
vidado - o prestigiado Pro-
fessor Doutor José Pinto da 
Costa. Numa plateia com 
mais de 150 pessoas, incluin-
do Beatriz Meireles, Verea-
dora da Cultura da Câmara 
Municipal de Paredes, O 
Progresso de Paredes assis-
tiu, com curiosidade, à pales-
tra do professor Pinto da 
Costa. 

O Médico e Cientista ex-
plorou o tema “O sentido po-
sitivo da Vida: Ciência & Reli-
gião”, com abordagem das 
relações entre Ciência e a 
Religião, não num auditório 
ou anfiteatro, mas sim na 
Igreja de Louredo - monu-
mento do século XVIII.

Pa r a  P i n t o  d a  C o s t a 
“Ciência e Religião apresen-
tam inequívocas relações ao 
longo dos Séculos, contri-
buindo ambas para o bem-
-estar do Homem como Ser 
pleno”. 

“Há muito tempo que o 
pensamento positivo é o 
comportamento desejado e 
é basicamente procurar en-
contrar o lado bom das coi-
sas no seu passado e no pre-
sente e ao mesmo tempo ter 
confiança otimista no futuro.   
O segredo do pensamento 
positivo está em levantar a 
nossa moral, o nosso astral” 
disse. 

Pinto da Costa ligou a 
ciência com a religião pela 
via estatística, “as pessoas 
que professam alguma reli-
gião têm maior capacidade 

de sobrevivência do que 
aqueles que não tem reli-
gião”.  Da amálgama humana 
que habita o planeta, “80% 
acredita na vida após a mor-
te. A estabilidade emocional 
entre a ciência e a religião 
nos tempos correntes não 
permite esquecer profundas 
diferenças no passado”, faz 
notar.

Recorrendo-se do pensa-
mento filosófico, o convida-
do de honra da palestra citou 
Platão que dizia que a alma 
imortal humana é formada 
por 3 partes: a razão, a cora-
gem e os instintos. A felicida-

de dependia do equilíbrio 
destas 3 partes.  Para Aristó-
teles a felicidade só podia 
existir na contemplação da 
vida, já Michel Montaigne, 
jurista e filósofo, conclui que 
o importante para encontrar 
o sentido da vida era o co-
nhecimento de si próprio, o 
prazer e a meditação sobre 
nós. “O sentido da vida é, 
pois, uma questão filosófica 
sobre o propósito da exis-
tência humana, é a interpre-
tação do ser humano com o 
mundo em que vive.  Na anti-
guidade e na idade média o 
sentido da vida dirigia-se so-

bretudo na obtenção da feli-
cidade”, sustentou.

Já sobre a religião, o pro-
fessor evidencia que cada 
religião dá uma resposta di-
ferente para a questão sobre 
o sentido da vida. A fé em si 
mesma. Ou se acredita ou 
não. 

No budismo o objetivo da 
vida para os seres humanos é 
único: sofremos por causa 
das paixões mundanas, mas a 
causa real do nosso sofri-
mento é por não saber recu-
perar; a maioria só atinge a 
felicidade relativa.   No ju-
daísmo o objetivo de vida 

consiste na observância das 
leis divinas e quando vive a 
vida segundo a Torá. Quanto 
ao cristianismo vive-se se-
gundo os ensinamentos de 
Jesus.  O sentido da vida no 
cristianismo baseia-se na co-
munhão com Deus tanto na 
vida como no após a morte. 

Na relação da ciência com 
a religião, Pinto da Costa fa-
lou numa nova visão da reali-
dade mais racional com os fi-
lósofos pré-socráticos. “Mui-
tos mistérios que até então 
eram explicados pela religião 
foram elucidados e comple-
tados pela ciência”. Ou seja, a 

ciência desde então foi colo-
cada numa zona contrária à 
fé. “Isto porque muitos cien-
tistas tentaram colocar a re-
ligião até hoje como algo ilu-
sório. Porque a crença não se 
pode explicar. E por outro la-
do, algumas religiões têm 
consciência por medo que a 
sua fé seja desacreditada. 
Hoje em dia há uma aborda-
gem holística da saúde que 
está em harmonia com mui-
tas das conceções tradicio-
nais. Numa visão psicológica 
verifica-se uma harmonia 
e n t r e  a  c i ê n c i a  e  a  f é”, 
conclui.

Pinto da Costa esteve em Louredo 
a falar de ciência num local (im)provável
CONFERÊNCIA. A Igreja de Louredo - monumento do século XVIII que recentemente completou 300 anos 
de existência - foi o palco para que o professor falasse sobre “O sentido da vida: ciência & religião”.

Susana Sousa  
e António Orlando  | textos
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Satisfação, bem-estar e prazer  
permite aumentar a capacidade 
de sobrevivência 

A ciência explica que os 
aspetos positivos na vida do 
ser humano libertam deter-
minadas substâncias quími-
cas como serotonina e a do-
pamina, que atuando ao ní-
vel do cérebro dão-nos 
satisfação e bem-estar, 
além do prazer que nos pro-
porciona, que permite au-
mentar a capacidade de 
sobrevivência. 

“Temos conhecimento 
de que realmente o aspeto 
positivo das situações de-
pende muito de nós. Estatis-
ticamente em casos de can-
cro, em termos de sobrevi-
vência, as pessoas positivas 
têm mais sete (7) anos e 
meio de vida que as outras. 
A capacidade de sobrevi-
vência aumenta naqueles 

que conseguem superar o 
medo” sublinha o professor. 

O amor e o medo são, no 
dizer de Pinto da Costa, os 
dois grandes pilares na vida 
de qualquer ser humano.  “O 
amor pelo sentido positivo 
das coisas, das situações, da 
maneira de estar e de convi-
ver com o próximo. O medo 
é altamente negativo, por-
que o medo mais medo, 
mais medo, vai dar frustra-
ção, mais frustração, mais 
frustração, cujo o limite é o 
suicídio.   As pessoas que já 
estiveram em situações de 
medo e conseguiram ultra-
passá-lo e vencê-lo mos-
tram que tem uma capaci-
dade de sobrevivência mui-
to maior”, reiterou Pinto da 
Costa. 

Os primeiros dois anos de 
vida são fundamentais para 
a estruturação da personali-
dade “e esses dois anos me-
recem uma atenção espe-
cial”.  Muito daquilo que hoje 
somos, nos foi incutido pelos 
nossos pais. O papel da mãe, 
da mulher, é fundamental. 
“Quantas vezes as mães di-
zem às crianças ̀ vais para o 
quarto escuro, vais para o 
inferno` são tudo valores ne-
gativos e desta forma o pen-
samento negativo já está a 
estruturar na cabeça da 
criança”. Porém no saber de 
Pinto da Costa, aquilo que 
vamos herdando dos pais, 
mães, avós, bisavós, não con-
ta mais do que 30%. Os 70% 
restantes são preenchidos 
pela aprendizagem, pela 

educação e sobretudo pela 
i n t e r a ç ã o  c o m  o  m e i o 
ambiente.  

“Se o menino/a tiver uma 
boa aprendizagem, uma boa 
educação e sobretudo uma 
maneira existencial de ter 
prazer quando olha para os 
passarinhos, para as flores, 
quando respira o ar puro das 
montanhas. Ou seja, quando 
estamos com prazer, temos 
um aumento da libertação 
destas substâncias o que nos 
leva a que criemos um auto-
matismo de maneira incons-
ciente e assim nós estamos a 
praticar atos positivos” afir-
ma o médico.  

Por fim, aos 85 anos o ju-
bilado doutor Pinto da costa 
deixa uma recomendação 
em forma de lição de vida: 

“O pensamento positivo é a 
força que nos obriga a ir 
mais longe, faz bem ao cor-
po e à mente. Nem todos 
nascemos otimistas, mas 
qualquer um de nós pode 
aprender. O pensamento 
positivo e a qualidade de vi-
da estão estreitamente re-
lacionadas. O risco de doen-
ças cardiovasculares é me-
nor, a pressão arterial é mais 
baixa e até o sistema imuni-
tário é mais forte, mais re-
sistência às doenças.  Pen-
sar positivo auxilia a gerir o 
stress, sendo que o nível de 
cortisol (hormona direta-
mente envolvida na respos-
ta ao stress) é mais baixo do 
que dos pessimistas “, con-
clui o ilustre médico Pinto 
da Costa. 

Professor 
Doutor José
Pinto da Costa 
Aos 85 anos, José 

Eduardo Lima Pinto 

da Costa é um nome 

i n c o n t o r n áve l  n a 

medicina Legal em 

Portugal.  Natural de 

Cedofeita, na cidade 

do Porto, é o mais ve-

lho de seis irmãos.  

Proveniente de uma 

família da alta bur-

guesia, foi sempre o 

exemplo a seguir pe-

los irmãos, incluindo 

Jorge Nuno Pinto da 

Costa, presidente do 

FC Porto. Do avô Ho-

nório Lima ficou o 

gosto pelas artes, 

música e pintura. Es-

tudou na Faculdade 

de medicina da Uni-

versidade do Porto. 

Aos 26 anos conclui o 

curso com média fi-

nal de 16 valores, 

mas na tese de Medi-

cina sobre “Morte 

por Acção do Óxido 

de Carbono" teve 18 

valores.  Um estudo 

médico-legal que vi-

ria a ser citado na re-

vista da Interpol. Aos 

27 anos foi nomeado 

assistente de Medi-

cina Legal e Toxicolo-

gia Forense. Aos 39 

anos concluiu o dou-

toramento e fez uma 

pós-graduação no 

curso superior de 

Medicina Legal do 

Porto.  Aos 41 anos 

foi nomeado subdi-

retor do Instituto de 

Medicina Legal do 

Porto, instituição 

que passou a dirigir 

no ano seguinte.  Deu 

aulas em diversas fa-

c u l d a d e s .  A o s  6 2 

anos já era professor 

catedrático na Facul-

dade de Medicina na 

U n i v e r s i d a d e  d o 

Porto. Aos 65 anos 

foi o responsável pe-

l a  i n s t i t u i ç ã o  d o 

Mestrado de Medici-

na Legal do Instituto 

de Ciências Biomédi-

cas Abel Salazar.
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PUB

Inaugurada em 1992, a 
Escola Secundária Daniel 
Faria não sofreu uma inter-
venção de vulto nos últimos 
27 anos. Neste momento, 
para além de obras que pre-
cisam ser feitas, a situação 
mais preocupante é a exis-
tência de amianto na esco-

la, que é um material que há 
1 5  a n o s  f o i  p r o i b i d o  n a 
construção. Segundo dados 
da Direcção-Geral de Saú-
de , as doenças relaciona-
das com o amianto,  utiliza-
do em larga escala na cons-
t r u ç ã o  c i v i l  e  n o u t r a s 
aplicações até aos anos 
1990,  mataram pelo menos 
231 pessoas em Portugal 
entre 2007 e 2012. Em mé-
dia, houve 36 mortes por 
ano por mesotelioma, um 
cancro que está associado à 
inalação de fibras de amian-
to. Mais raras nas estatísti-

cas oficiais são as mortes 
por asbestose, uma infla-
mação crónica dos pulmões 
t a m b é m  c a u s a d a  p e l o 
amianto: cerca de três ca-
sos por ano, em média, no 
mesmo período. Construí-
da na década de 90, a escola 
de Baltar não foge à regra e 
nos seu interior existe bas-
tante amianto, o que é uma 
preocupação para pais, alu-
nos, funcionários e profes-
sores. A Direção da escola 
espera uma resposta da tu-
tela, de forma a resolver o 
problema.

    BALTAR

Amianto da Escola Daniel Faria  
tem de ser removido

FAUSTINO 
 SOUSA

A Comissão de Festas 
da Nossa Senhora das Ne-
cessidades 2020  organi-
zou um convívio em que a 
carne tradicional de porco 
e o vinho caseiro foram os 
ilustres convidados.  O 
evento contou com a pre-
sença de centenas de ou-
tros convidados acompa-
nhados pela boa música 
popular que já é uma mar-
ca registada dos baltaren-
ses. O Objetivo foi a anga-
riação de fundos, para a 

festa da N.S. das necessi-
dades. O executivo da Jun-
ta, acompanhado do presi-
dente da Assembleia de 
Freguesia esteve presente 

e esta foi uma forma de 
apoio efetivo para aqueles 
que lutam pela preserva-
ção da identidade cultural 
e social dos baltarenses.

No passado dia 2 de 
Dezembro, a Assembleia 
Municipal de Paredes 
aprovou as novas compe-
tências das Juntas de Fre-
guesia. A partir deste mo-
mento, a Junta de Fre-
guesia será a responsável 
pela  limpeza das ruas e 
dos arranjos nos espaços 
públicos. As verbas ne-
cessárias serão transferi-
das pela Câmara Munici-
pal, mas será a Junta de 
Freguesia a responsável 

no terreno pela manuten-
ção dos espaços públicos 
e pela limpeza das ruas. 
Este contrato entra em 
vigor a 1 de janeiro de 

2020 e representa um in-
vestimento financeiro 
total anual de 840 mil eu-
r o s  p a r a  t o d a s  a s 
freguesias. 

Festa do “ Porco” Junta tem novas competências

Nas últimas semanas 
têm existido vários atos de 
vandalismo no exterior da 
escola Daniel Faria, o que 
tem atormentado os habi-

tantes da área e mesmo os 
outros alunos. Esta é uma 
situação que tem de ser re-
solvida, pois os infractores 
são jovens e  deslocam-se 

em grupo. A situação tem de 
ser resolvida com uma atua-
ção concertada da  escola, 
da “ Escola Segura “ e da co-
munidade envolvente.

A Ribeira de Baltar está 
frequentemente entupida 
com ervas e outros detri-
tos, o que impede a circula-
ção da água e origina inun-

dações. Desta forma,  par-
te significativa da Ribeira 
de Baltar foi l impa pela 
Junta e paralelamente fo-
ram limpas as bermas de 

várias ruas, o que totalizou 
perto de 7 km. A Presa de 
Ancede também foi limpa  
e  a  s u a  u t i l i z a ç ã o  f o i 
requalificada.

Falta de Segurança  
no exterior da Escola Daniel Faria

Limpeza da Ribeira de Baltar  
e da Presa de Ancede
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No dia 23 de novembro 
decorreu a 7.ª edição do 
Magusto do Rancho Folcló-
rico “Os Marceneiros de 
Rebordosa”, que pelo séti-
mo ano consecutivo reuniu 
os amigos e comunidade 

local para comemorar o S. 
Martinho.

Além das castanhas e do 
vinho novo, o magusto con-
tou com a realização de 
cantares ao desafio com 
Pedro Mendes e Durval 

Couto. As duas estrelas do 
deste cântico popular deu-
- s e  a  c o n h e c e r  a o  p a í s 
quando vencerem o con-
curso de “cantares ao desa-
fio” do programa da RTP 
Praça da Alegria.

Dias 3 e 11 de dezembro
Sessão Cinema “À Procura de Nemo” *

Local: Junta de Freguesia de Rebordosa

Horário: 09h30

Organização: Junta de Freguesia 

 

Dia 04 de dezembro
Hora de Conto “Vamos ouvir uma história” *

Local: Biblioteca A Celer – sede Junta de Freguesia Horário: 09h30

Organização: Junta de Freguesia 

Dia 14 de dezembro
Festa de Natal sénior

Local: Pavilhão Manuel Moreira Neto

Horário: 14h30

Organização: Junta de Freguesia 

 

Dia 23 de dezembro
Feira de Rebordosa Local: Av. Dr. António Rangel, 4585-353 Rebordosa

Horário: 08h00-18h00

Organização: Junta de Freguesia 

 

*Destinatários dos 3 aos 10 anos.

Sujeito a marcação – realiza-se com o mínimo de 10 e o máximo de 25 crianças.

Três centenas de atletas 
deram corpo ao 7º. Raid Btt da 
da Associação Cultural e Re-
c r e a t i v a  d e  R e b o r d o s a 
(ACRR). A prova percorreu, 
no dia 24 de novembro, al-

guns “trilhos” da Cidade de 
Rebordosa e de algumas fre-
guesias vizinhas num percur-
so de 30 quilómetros. No pe-
lotão figuraram, entre outros, 
quatro ciclistas profissionais 

da Equipa W52/FC Porto, as-
sim como os autarcas Alexan-
dre Almeida e Paulo Silva, 
respetivamente, presidente e 
vereador do desporto da Câ-
mara Municipal de Paredes.

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa está a convidar os 
rebordosenses com mais de 
57 anos de idade a participar 

na festa de Natal. A festivida-
de está marcada para sábado, 
dia 14 dezembro, a partir das 
14h30, no pavilhão Manuel 

Moreira Neto. Os interessa-
dos devem inscreverem-se 
na secretaria da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa.

“Os Marceneiros de Rebordosa”  
fizeram magusto Agenda

7º. Raid BTT da ACRR

Festa de Natal para maiores de 57 anos

A época mágica do ano está 
a chegar…As ruas já se encon-
tram iluminadas e decoradas a 
preceito, e já se ouvem as tra-
dicionais músicas que nos avi-
vam a memória, com as lem-

branças mais belas de tempos 
passados!  E a Associação de 
Cristelo, Código Musical, vai 
vivenciar a sua experiência de 
Natal no espectáculo de dan-
ça, a realizar no próximo dia 15 

de Dezembro de 2019, pelas 
16h no Auditório da Casa da 
Cultura de Paredes, contando 
com dois grupos convidados 
para se juntar ao evento, os 
“Shake it Dance” e “Zumbart 

Dance”. A Associação contou 
com o apoio da autarquia para 
a realização do evento, e para 
promover o trabalho associa-
tivo que se faz no concelho. 
Espera-se que a alegria das 

crianças e jovens possa conta-
giar o público, que se aguarda 
que seja suficiente para lotar o 
auditório e assim se possa vi-
ver o verdadeiro espirito de 
Natal com muita energia!

    CRISTELO

Natal na Associação CÓDIGO MUSICAL

CARLA
NUNES

O Moto Clube de Rebor-
dosa festejou o 18º aniver-
sário, no passado dia 23 de 
novembro. O evento reali-
zou-se na sede do clube. 
Apesar desta Associação 
ter sido fundada a 14 de ju-
lho, este ano, a festa foi re-

tardada uns meses para 
coincidir com a inaugura-
ção das obras de requalifi-
cação das instalações. 

Na ocasião foram tam-
bém homenageados, a titu-
lo póstimo, os sócios José 
(Zé) Nogueira e Pedro Leal 
(Espanhol),  que morrem 
atropelados por um condu-
tor alcoolizado em feverei-
ro último. Os autarcas, Ale-
xandre Almeida, presiden-
t e  d e  c â m a r a  e  S a l o m é 
Santos, Presidente da Jun-
ta, e respetivos executivos, 

a s s o c i a r a m - s e  à 
homenagem.

Emoção à parte, o batis-
mo de uma carrinha que irá 
servir de apoio logístico ao 
Moto Clube trouxe de novo 
os sorrisos e a boa disposi-
ção.  Depois seguiu-se o 
c o n v í v i o  a n i m a d o  c o m 
churrasco e música ao vivo 
que juntou motards de vá-
rios pontos do país. 

O Moto Clube de Rebor-
dosa “é uma instituição 
aberta a todos os amantes 
do motociclismo, de espíri-

to aberto e acolhedor, com 
o objetivo de integrar todos 
os que partilham a paixão 
pelas motos, baseada na 
amizade e partilha,  sem 

d e s c o ra r  a  ve r t e n t e  d e 
apoio social”, pode ler-se 
nos estatutos desta popu-
lar coletividade.  Ações soli-
dárias e de prevenção rodo-

viária em conjunto com ou-
tras instituições da cidade 
são algumas das imagens de 
marca do Moto Clube de 
Rebordosa.

    REBORDOSA

Moto Clube  
chegou à maioridade

PAULO 
PINHEIRO
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JORNADA 13ªJOR. 
  24/11

A. Gandra 1-1 Vila Caiz

Lousada 1-3 FC Vilarinho

Vila Meã 1-1 A. Lordelo

CD Sobrado 2-0 S. P. Cova

Tirsense 3-1 Lixa

AD Marco 09 1-1 Rebordosa AC

Barrosas 0-1 Alpendorada

Freamunde 1-1 Sousense

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 25 13

2 CD Sobrado 24 13

3 Alpendorada 22 13

4 Sousense 22 13

5 Aliados Lordelo 22 13

6 Aliança de Gandra 22 13

7 Tirsense 21 13

8 AD Marco 09 21 13

9 Freamunde 20 13

10 Vila Meã 15 13

11 S. Pedro da Cova 15 13

12 Vila Caiz 12 13

13 FC Vilarinho 12 13

14 Barrosas 8 13

15 Lousada 8 13

16 Lixa 5 13

JORNADA 11ªJOR. 
  23/11

Lousada B 0-1 Águias de Eiriz

 24/11

SC Nun´Álvares 1-2 Gens SC

S. L. Douro 1-2 CA Rio Tinto

Bougadense 1-0 Folgosa da Maia

Caíde Rei 3-1 Est. Fânzeres

Aparecida 4-1 FC Felg. 1932 B

FC Lagares 3-1 Alfenense

SC R. Moinhos 1-0 SC Salvadorense

JORNADA 12ªJOR. 
  07/12

FC Felg. 1932 B vs  SC R. Moinhos
 08/12

Gens SC vs  Bougadense

CA Rio Tinto vs  SC Nun´Álvares

Folgosa da Maia vs  Lousada B

Águias de Eiriz vs  Caíde Rei

Alfenense vs  Aparecida

Est. Fânzeres vs  FC Lagares

SC Salvadorense vs  S. L. Douro

A. Lordelo 8-3 Arcozelo

Rebordosa AC 3-0 Est. Fânzeres

AD Lustosa 1-1 (4-2)g.p. SC N.Álvares

Tirsense 8-0 Vandoma

AD Grijó 2-2 (3-4)g.p. A. Gandra

S. P. Cova 4-0 FC Parada

JORNADA 11ªJOR. 
  08/12

CD Torrão vs  GD Á. Santas

Ramaldense vs  UD Valonguense

Os Lusitanos vs  GD Aldeia Nova

S. Félix Marinha vs  Crestuma

Vandoma vs  ISC Sobreirense

Leverense vs  SC Campo

Ataense vs  FC Parada

Perafita	 vs  S. Hora

JORNADA 11ªJOR. 
  07/12

Lixa B vs  UDS Roriz
 08/12

AD Lustosa vs  ADR Aveleda

AD Várzea FC vs		Citânia	de	Sanfins

CCD Sobrosa vs  GDC Ferreira

Livração vs  Raimonda

FC V. B. Bispo vs  ARD Macieira

CRCD Varziela vs  Penamaior

AJM Lamoso vs  UD Torrados

JORNADA 11ªJOR. 
  07/12
M. G. Costa vs  Tirsense B
 08/12
Leões Seroa vs  Gatões
FC P. Rubras B vs  ADR S. P. Fins
ADC Frazão vs  M. Sangemil
1º Maio Figueiró vs  Monte Córdova
Esc. Futebol 115 vs  Melres DC
Campo do Lírio vs  Ventura SC
USC Baltar vs  AC Gervide
Sp. Cruz vs  Codessos

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 21 11

2 SC Rio de Moinhos 20 11

3 S. Lourenço Douro 20 11

4 SC Salvadorense 17 11

5 FC Felgueiras 1932 B 17 11

6 Alfenense 17 11

7 Aparecida 16 11

8 FC Lagares 16 11

9 Águias de Eiriz 15 11

10 Folgosa da Maia 15 11

11 Gens SC 14 11

12 Lousada B 14 11

13 CA Rio Tinto 14 11

14 Bougadense 13 11

15 Estrelas de Fânzeres 10 11

16 Caíde Rei 8 11

JORNADA 10 ªJOR. 
  24/11

Crestuma 3-1 CD Torrão

GD Á. Santas 1-1 Ramaldense

UD Valonguense 1-1 GD Aldeia Nova

ISC Sobreirense 1-2 S. Félix Marinha

FC Parada 1-1 Vandoma

SC Campo 2-1	 Perafita

S. Hora 2-1 Ataense

Leverense 1-0 Os Lusitanos

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Leverense 23 10

2 UD Valonguense 23 10

3 S. Félix Marinha 23 10

4 GD Aldeia Nova 21 10

5 Crestuma 19 10

6 SC Campo 17 10

7 Vandoma 15 10

8 Ataense 14 10

9 FC Parada 11 10

10 CD Torrão 11 10

11 Ramaldense 10 10

12 Os Lusitanos 10 10

13 Senhora da Hora 9 10

14 GD Águas Santas 9 10

15 ISC Sobreirense 5 10

16 Perafita	 1 10

JORNADA 10 ªJOR. 
  23/11

AJM Lamoso 1-0 Lixa B

GDC Ferreira 3-3 AD Lustosa

ADR Aveleda 1-1 AD Várzea FC

  24/11

C. Sanfins 1-1 UDS Roriz

Raimonda 2-2 CCD Sobrosa

ARD Macieira 0-2 CRCD Varziela

Penamaior 1-1 Livração

UD Torrados 2-0 FC V. B. Bispo

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1	 Citânia	de	Sanfins	 23 10

2 GDC Ferreira 20 10

3 UDS Roriz 20 10

4 CRCD Varziela 20 10

5 Livração 18 10

6 Penamaior 17 10

7 Lixa B 17 10

8 AD Lustosa 14 10

9 CCD Sobrosa 14 10

10 AD Várzea FC 13 10

11 UD Torrados 11 10

12 ADR Aveleda 11 10

13 AJM Lamoso 10 10

14 FC Vila Boa do Bispo 8 10

15 Raimonda 7 10

16 ARD Macieira 1 10

JORNADA 10 ªJOR. 
  23/11

Codessos 2-2 E. F. 115

Monte Córdova 2-1 ADC Frazão

M. Sangemil 3-0 Leões Seroa

 10/11

ADR S. P. Fins 1-1 Tirsense B

Gatões 1-4 FC P. Rubras B

Melres DC 1-0 Campo do Lírio

Ventura SC 4-0 USC Baltar

AC Gervide 4-0 1º M. Figueiró

Sp. Cruz 1-3 M. G. Costa

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 25 10

2 Leões Seroa 25 10

3 FC Pedras Rubras B 24 10

4 Tirsense B 22 10

5 ADR S. Pedro de Fins 22 10

6 Monte Córdova 20 10

7 1º Maio Figueiró 16 10

8 Melres DC 14 10

9 USC Baltar 14 10

10 Ventura SC 12 10

11 Sp. Cruz 12 10

12 M. G. Costa 11 10

13 AC Gervide 11 10

14 Codessos 10 10

15 Escola Futebol 115 7 10

16 ADC Frazão 7 10

17 Gatões 5 10

18 Campo do Lírio 3 10

D
epois de abordados 
os quadros competi-
tivos para o futebol 

sénior em edições anteriores, 
desta vez debruço-me nos 
quadros competitivos do fu-
tebol de formação.
É inegável o excelente traba-
lho que a Federação Portu-
guesa de Futebol tem feito 
nos últimos anos. Promoção 
de atletas, títulos conquista-
dos, reputação portuguesa lá 
fora e demonstração clara de 
uma melhoria dos clubes de 

futebol, através de, por exem-
plo, certificação dos clubes.
No entanto, parece-me que as 
coisas são sempre feitas em 
função dos três grandes de 
Portugal e que os quadros 
competitivos foram reformu-
lados para melhorar o nível 
dos jogadores desses clubes. 
Eu não concordo. É certo que 
muitos craques têm sido reve-
lados nos últimos anos, mas 
não deixa de ser verdade que 
eles são sempre dos mesmos 
clubes. Acho que são muitos 

mais os outros clubes por isso 
parece-me que estes não são 
os melhores quadros compe-
titivos. Já aqui disse que não 
entendo campeonatos em 
mais do que uma fase, mas a 
formação tem um carácter di-
ferente do rendimento e pos-
so entender pequenas nuan-
ces.Mas, na minha opinião, 
equipas jogarem, na mesma 
época 4 vezes uma contra a 
outra é demais. Chega a ser 
cansativo, não só para quem 
vê, mas para quem joga. Não 

Novos quadros competitivos para o Futebol de Formação

OPINIÃO

Sobre Futebol

me parece que a motivação 
seja muita. Ter campeonatos 
em duas fases (ou três, como 
acontece) e reduzir pontos a 
meio, de umas fases para ou-
tras, não faz sentido. Se há 
mais do que uma fase, têm de 
transitar com a totalidade 
d o s  p o n t o s  ( f a s e s  d e 
manutenção).
Mas eu continuo a preferir, a 
1ª Nacional de juniores com 
20 equipas todos contra to-
dos. Sendo duas zonas (Nor-
te e Sul) ou apenas uma. De-

vem descer 6 equipas (3 de 
cada zona se forem duas zo-
nas, ou 6 se for uma zona 
apenas). A 2ª Nacional pode 
continuar em 3 a 6 séries, 
mas com 18 equipas, para 
apurar as 6 subidas.
Nos Juvenis e Iniciados, o 
mesmo sistema.
Distritalmente, a 1ª Divisão 
t e r i a  a p e n a s  u m a  s é r i e 
(equacionar as equipas B), 
com 18 a 20 equipas, em que 
o 1º classificado subia aos 
Nacionais.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto

JORNADA 12ªJOR. 
  01/12

Leça FC 2-1 FC Felg. 1932

SC Espinho 0-0 USC Paredes

AD C. Daire 1-1 L. Lourosa

G. F. (C.Rodrigo) 0-4 Gondomar SC

Vila Real 1-3 Trofense

Valadares Gaia 1-2 Canelas 2010

AD Sanjoanense 0-0 Arouca

SC Coimbrões 0-2 FC P. Rubras

L. Vildemoinhos 2-2 Amarante FC

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

AF PORTO
TAÇA AF PORTO  
3ª ELIMINATÓRIA

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Lusitânia de Lourosa 27 12

2 Arouca 26 12

3 Leça FC 24 12

4 AD Sanjoanense 23 12

5 SC Espinho 21 12

6 FC Felgueiras 1932 19 12

7 SC Coimbrões 19 12

8 Canelas 2010 17 12

9 L. Vildemoinhos 17 12

10 USC Paredes 17 12

11 FC Pedras Rubras 15 12

12 Gondomar SC 14 12

13 Valadares Gaia 13 12

14 AD Castro Daire 13 12

15 Trofense 12 12

16 Amarante FC 10 12

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

18 Vila Real 4 12
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DESPORTO

Câmara de Paredes reparte 
cem mil euros por 28 clubes 
e associações desportivas
A Câmara Municipal de Paredes assinou contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo com 28 clubes e associações do con-
celho, no âmbito do apoio concedido à formação dos jovens atle-
tas para a época 2019/2020.
A primeira metade do valor, um investimento de mais de 52 mil 
euros, foi entregue aos representantes dos clubes e associações 
desportivas no dia 26 de novembro, numa sessão que decorreu no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho. O restante do valor será 
“acertado” em maio do próximo ano.
As verbas, num investimento total de cerca de 105 mil euros des-
tinam-se a apoiar os clubes e associações desportivas que promo-
vam o desporto juvenil e a formação de atletas até aos 18 anos.  
Numa cerimónia em que marcou presença o vereador com o Pe-
louro do Desporto, Paulo Silva, o Presidente da Câmara, Alexan-
dre Almeida, sublinhou a “importância do Município continuar a 
apoiar os clubes e as associações que desenvolvem a formação 
dos jovens atletas”.
 Fomentar o desporto no Concelho de Paredes é uma aposta do 
autarca Alexandre Almeida, que deixou a garantia “de investir na 
melhoria das infraestruturas e de honrar os compromissos, pa-
gando atempadamente aos clubes e às associações desportivas”.
Refira-se que este apoio engloba o pagamento de encargos médi-
cos, seguros e formação dos atletas inscritos nos escalões e nas 
associações ou federações das respetivas modalidades.

CLUBES/ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS:
Aliados FC Lordelo
Aliança FC Gandra
Altis Clube de Paredes - Ass. Cultural, Rec., Desportiva e Social
Associação Cultural e Musical de Paredes - Secção Paredes Aventura
Associação de Karaté Shotokan de Paredes e Vale do Sousa
Associação Karatecas do Vale do Sousa
Associação Desportiva de Patinagem Artística
Associação Desportiva e Cultural de Astromil
Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação Local Paredes
Bastião D'Esperança - Associação Desportiva
CAB - CRD - Club Recreativo Desportivo e Cultural
Casa do Benfica de Paredes
Casa do Povo da Sobreira
Ciclismo Na Escola BTT Agrupamento de Escolas de Paredes
FC Cête
FC Parada
Grupo Desportivo e Recreativo S. Luis
Imperial Sport Clube Sobreirense
Paredes Golfe Clube
Power kids Clube Desportivo
Promov Rebordosa
Rebordosa AC
Rebordosa F.C. Desportivo
Shotokan Associação Karaté Paredes
SC Nun'Álvares
SSCM Paredes - Pólo Aquático
USC Baltar
USC Paredes

A 
novidade da Gala 
do Desporto 2019, 
em contraponto 

com iniciativa idêntica que che-
gou a ser realizada por anterio-
res executivos municipais, foi o 
facto de não existir categorias 
nem júri para escolher os des-
portistas homenageados.

O objetivo foi prestar reco-
nhecimento e agraciar aqueles 
que, através das várias modali-
dades, dinamizam a área des-
portiva do concelho. “É estimu-
lar essas pessoas, motivá-las, 
reconhece-las. Isso é que é im-
portante, é apoiar seja as mo-
dalidades federadas, seja tam-
bém reconhecer aqueles que 
se juntam como amigos para 
praticar desporto”, referiu à co-
municação social o vereador 
com o Pelouro do Desporto, 
Paulo Silva.

Na gala, foram entregues 
oito troféus individuais a atle-
tas ligados ao motociclismo, 
boccia sénior, ciclismo, equita-
ção, karaté e hóquei.

Já a título coletivo, recebe-
ram prémios da autarquia 24 
clubes, associações e coletivi-
dades das várias freguesias do 
concelho que se dedicam a mo-
dalidades como o andebol, 
atletismo, badminton, basque-
tebol, boccia, ciclismo, futebol, 
futsal, golfe, karaté, kickboxing, 
patinagem, petanca e pólo 
aquático.

Câmara fez Gala dos  
desportistas do concelho 

António Orlando  | texto

HOMENAGEM. Três dezenas entre atletas e clubes foram ho-
menageados pela Câmara de Paredes numa Gala do Desporto. 
A iniciativa decorreu no dia 29 de novembro no pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo. 

Homenageados

A título individual:
João Ribeiro, Rallycross; José Santos, Boccia Sénior; Or-

lando Santos, Boccia Sénior; António Sousa, BTT e Ciclo-

cross; Nelson Neto, Equitação; André Barbosa, Karaté; 

Rafael Nogueira e Guilherme Moreira, Hóquei em Patins.

A nível coletivo: 
Clube Andebol de Baltar; Promov Rebordosa Andebol; 

Atletismo Casa do Benfica de Paredes; Trail Team Bifase; 

Badminton Agrupamento de Escolas de Vilela; USC Pare-

des, Basquetebol; Bóccia Sénior Equipa Junta de Freguesia 

de Lordelo; Bóccia Sénior Equipa Junta de Freguesia de 

Rebordosa; BTT Agrupamento Escolas de Paredes; Alian-

ça Futebol Clube de Gandra; Clube Futebol de Vandoma; 

Imperial Sport Clube Sobreirense; Rebordosa Atlético 

Clube; Sport Clube Nun’Álvares; Aliados Futebol Clube de 

Lordelo, Futsal Feminino; Rebordosa Fut Clube Desporti-

vo – Futsal; Paredes Golfe Clube; Associação de Karatecas 

do Vale do Sousa; Clube AST Kickboxing e Muay Thai; As-

sociação Desportiva de Patinagem Artística de Paredes; 

Clube Amigos da Petanca de Lordelo; Paredes Pólo Aquá-

tico; Paredes Aventura e Turma do Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Agrupamento de 

Escolas de Vilela.

OPINIÃO

Alexandre 
Almeida
“O investimento em in-
fraestruturas desporti-
vas talvez vá ser a maior 
fatia dos investimentos 
que vamos fazer ao lon-
go destes quatro anos”, 
começou por adiantar, e 
deu alguns exemplos: 
“começamos com os 
Complexos Desportivos 
da Sobreira, Parada de 
Todeia, o de Baltar está a 
ser terminado; estamos 
a fazer os balneários no 
USCP; vamos requalifi-
car o Pavilhão e o Estádio 
das Laranjeiras; a piscina 
ao ar livre no Parque da 
Cidade de Paredes, entre 
outros”.
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CULTURA

A 
Casa da Cultura de 
Paredes tem paten-
te, desde o passado 

dia 1 de dezembro, uma exposi-
ção coletiva de pintura. "Aven-
tura sobre tela", assim se chama 
a mostra, reúne trabalhos de 
António Monteiro, Clarisse 
Campos, Rafaela Moreira e 

Diogo Melo.  A exposição pode 
ser visitada nos horários de ex-
pediente da Casa da Cultura 
até ao final de janeiro. 

António Monteiro classifica 
a mostra como um guião inspi-
rado na vida sentida por al-
guém cuja aprendizagem é a 
pura aventura sobre a Tela. 

“Uma viagem que proporciona 
uma parafernália de sensa-
ções, cores e texturas, onde o 
único guia é o amor à Arte”, 
descreve. 

Já Clarisse Campos mostra 
o seu trabalho sob o título 
"Summa" numa exposição que 
aborda a importância das inspi-

rações literárias para a criação 
de outras formas de arte. “No 
fundo, defende que toda a arte 
está interligada, sendo que as 
suas diferentes expressões es-
tabelecem importantes rela-
ções entre si", explica a artista. 

Rafaela Moreira e Diogo 
Melo dão as mãos "De R para D 

Exposição Coletiva

PUB

e vice-versa" com uma exposi-
ção onde a dupla pretende fa-
zer uma pequena retrospetiva 
do início da carreira dos dois 
jovens artistas, ambos ex-alu-
nos da Escola Artística  Soares 
dos Reis, onde se conheceram 
e começaram a colaborar. A ex-
posição tem presente objetos 
artísticos de diversas áreas, 
desde joalharia, pintura, foto-
grafia,  arte digital  entre 
outros.

Através das suas obras tor-
na-se possível ver as várias re-
ferências artísticas de ambos 
enquanto ao mesmo tempo é 
feito um retrato psicológico 
dos seus gostos e estilos.

Para além disso, durante a 
exposição pode-se ver a troca 
de desenhos, entre o casal, tan-
to analógicos como digitais. 
Enquanto outras obras foram 
feitas em conjunto.

LOJA INTERATIVA 
MOSTRA "A ARTE 
DE TRABALHAR O FERRO" 

Luís Daniel era criança 
quando, na oficina do seu pai, 

começa a mexer e explorar as 
ferramentas e os diferentes 
materiais. A partir daqui de-
senvolve o seu interesse e gos-
to em criar as suas pequenas 
obras.

Mais tarde na escola Emídio 
Navarro, em Viseu, durante o 
curso de Metalomecânica, 
contacta o professor Mestre 
Albuquerque, com o qual co-
nheceu o potencial do ferro e a 
serralharia artística. É deste 
encontro que começa a nascer 
o gosto por trabalhar o ferro de 
uma forma artística.

Em 2005 resolve dedicar-
-se em exclusivo a esta arte que 
se mantem até hoje.

Na sua oficina em Canas de 
Senhorim continua a dar asas à 
sua imaginação criando os seus 
trabalhos em diferentes mate-
riais, onde o ferro domina.

Aproveitando a quadra Na-
talícia a Loja Interativa de Pare-
des expõe os presépios, assim 
como outras peças únicas e 
distintas todas em ferro. A ex-
posição pode ser vista até 31 
de dezembro.
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /DEZ19

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

7 dez | 21.30 

XXIII Aniversário 

Fundação ALORD

Espetáculo de Teatro 

pelo grupo LORDATOR

21 dez| 21h30 

Teatro - Circo 

Histórias Suspensas 2.0 

Companhia Radar 360º  

Até 31 dez 
Exposição 

Filigrana – Uma arte Ancestral 

Aberta ao Mundo

Organização ALORD com o apoio 

Câmara Municipal de Gondomar

Biblioteca 

Escritor do Mês 
Joel Dicker

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis 

O Segredo das Estrelas

Lídia Valadares

Cooperação 

11 dez| 14h30 
Artes Manuais 

Gnomo em Feltro

De 18 a 30 dez | 14h30 
Atividades nas Férias de Natal 

Artes Manuais, Cinema, Culinária

PAREDES

Até 31 dez 
Casa da Cultura 

Exposição Coletiva 

António Monteiro; 

Clarisse Campos; 

Rafela Moreira e Diogo Melo

De 25 a 31 dez 
Loja Interativa de Turismo 

Exposição

A Arte de Trabalhar o Ferro

Luís Daniel Almeida

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
QUANDO A NEVE CAI

AUTOR:
JOHN GREEN /  

MAUREEN JOHNSON / 

LAUREN MYRACLE

Numa cidade isolada 
por uma das maiores tem-
pestades de neve dos últi-
mos cinquenta anos, três 
histórias, oito raparigas e 
rapazes e mais uns quan-
tos caminhos vão cruzar-
-se num romance brilhan-
te, mágico e divertido, a 
que não faltarão fragmen-
tos de amor, laços de ami-
zade, uma maratona de fil-
mes do James Bond e bei-
jos muito apaixonados. 
Um livro perfeito para 
quem gosta de histórias de 
amor e aventura.

Projeto Young  
em Recarei

A Capela do Senhor do 
Padrão, em Terronhas, Re-
carei, amanhã, sábado, 7 de 
dezembro às 21h30, acolhe 
um concerto do guitarrista 
clássico Daniel Infante. O 
espetáculo insere-se no 
âmbito do Projeto Young 
Guitar Masters. 

Fundado em Guimarães, 

organizado e promovido 
pela Associação 3M, o You-
ng Guitar Masters é um 
projeto colaborativo que 
tem por objetivo abrir por-
tas aos jovens guitarristas e 
que estendeu raízes ao con-
celho de Paredes.

Além de dar a conhecer 
o trabalho de artistas em 

emergência, o Young Gui-
tar Masters também tem a 
missão de valorizar e divul-
gar o património cultural e 
nacional. 

Os concertos decorrem 
em locais emblemáticos e 
históricos de diferentes lo-
c a l i d a d e s  c o m  e n t ra d a 
grátis. 

A Fundação ALORD pre-
dispôs-se a alimentar o mun-
do encantado dos mais pe-
quenotes nesta quadra nata-
lícia com a representação de 
uma peça de teatro- circo. Ou 
não fosse o Natal um tempo 
de fantasia e sonhos infantis 
que enternecem todos in-
cluindo os adultos. 

Assim vai ser encenada a 
peça “Histórias Suspensas 
2.0” pela Radar 360º Asso-
ciação Cultural na noite de 
21 de dezembro, no auditó-

rio da instituição de Lordelo. 
O espetáculo chama a 

música a ter um papel ativo 
na narrativa.

Com um repertório origi-
nal e uma encenação cuida-
da, prende a atenção da pla-
teia a um universo, onde as 
possibilidades são infinitas…

Nesta caixa de fabricar 
sonhos o limite é a imagina-
ção. O imaginário infantil de 
contos e fábulas de encantar 
povoa um teatro-concerto 
feito à volta de um armário de 

fabricar sonhos… As portas 
vão-se abrindo e fechando, 
ora expondo, ocultando per-
sonagens e situações que se 
revelam… ora fogem, ora rea-
parecem quando menos se 
espera, construindo as Histó-
rias Suspensas. Aqui o tempo 
pertence ao mundo da imagi-
nação, o que gera um enredo 
que surpreende a cada mo-
mento, com figuras e histó-
rias que tanto ficam ali a pai-
rar, como passam muito 
rápido.

A LORD vai ao circo 
em Histórias Suspensas

Ficha técnica 
Direção Artística:
Joana Providência
Interpretação/
Co-criação:
António Franco 
de Oliveira, Filipe Caco 
e Julieta Rodrigues
Interpretação
Música:
António Serginho, 
Filipe Lopes e Joana 
Araújo
Produção:
RADAR 360º
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N
ão há tempo para pensar, re-
pensar, refletir, analisar e ava-
liar. Não são tempos para is-

so!… A pressa de chegar a conclusões 
rápidas e atraentes para as redes so-
ciais leva a precipitações e a conclusões 
pink, sexy ou tipo fast-food, rápidas e 
saborosas para consumo e satisfação 
imediatos. Os tempos não estão para 
grandes pensadores e pensamentos. 
S ã o  t e m p o s  d e  i n f l u e n c e r s  o u 
soundbytes!
São tempos perigosos, em que nin-
guém quer pensar e onde não se permi-
te que alguém pense, porque é mais 
importante ocupar o espaço de notí-
cias que conduzam (pela mão, e quase 
de pensamento a pensamento) as pes-
soas para que fiquem entretidas em 
discussões e comentários em que se 
defende o mesmo ou seu contrário ao 
sabor de um profundo desconheci-

mento dos factos relativos ao que se 
está a discutir.
Tempos de tentar impor a vontade de 
poucos contra a ideia de muitos, à bru-
ta, sem que se discuta o problema em 
busca de uma solução conjunta. Por-
que quem não tem argumentos não 
quer discussões, quer medidas urgen-
tes e imediatas, para que não exista 
tempo para desmontar teses difíceis de 
impor. Porque ninguém quer ser con-
vencido pelo outro, quer impor-se aos 
outros. E assim, considera-se perigoso 
que se dê espaço a quem pode conven-
cê-las de que estão erradas. Porque 
não querem nem sabem pensar.
Talvez tenha começado, esta semana, 
com alguma eloquência teórica (e peço, 
desde já, desculpas por isso – sou enge-
nheiro e não costuma ser assim), mas 
senti essa necessidade depois de ouvir 
a entrevista do Sr. Presidente da Câma-
ra de Paredes no passado dia 22 à Rá-
dio Clube de Penafiel. 
Fazer hastear de novo as velhas ban-
deiras de dividir o projeto de Sanea-
mento do Concelho em “de Gandra 
para cima e de Gandra para baixo” já 
não me parecia muito bem, mas acres-
centar-lhe o Complexo das Laranjeiras 
com uma compra de um milhão e seis-
centos mil euros mais oitocentos mil 
euros para fazer o mesmo projeto tan-
tos anos depois é, no mínimo, de uma 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

“…de Gandra para cima e de Gandra para baixo…”?!

mariocamilomota@gmail.com

A
s mudanças climáticas são 

a maior ameaça ambiental 

do século XXI, com conse-

quências profundas e transversais 

a várias áreas da sociedade: eco-

nómica, social e ambiental.

Todos nós, sem exceção, afetamos e 

estamos a ser afetados por esta 

questão: cidadãos comuns, empre-

sas, governos, economias e, mais 

importante de todos, a natureza. 

Mudanças climáticas sempre foram 

registadas ao longo dos milhares de 

anos que o planeta Terra tem. O pro-

blema prende-se com o facto de, no 

último século, o ritmo entre estas 

variações climáticas ter sofrido uma 

forte aceleração e a tendência é que 

tome proporções ainda mais caóti-

cas se não forem tomadas medidas.

A ocorrência de ondas de calor e 

secas são fenómenos cada vez 

mais frequentes, e as consequen-

tes perdas agrícolas representam 

uma ameaça real para as econo-

mias mundiais.

No cerne destas mudanças estão os 

chamados gases de efeito estufa, 

cujas emissões têm sofrido um au-

mento acentuado. O CO2 (dióxido 

de carbono) é o principal gás negati-

vo desses designados de efeito estu-

fa, e são consequência direta do uso/

queima de combustíveis fósseis co-

mo o carbono, o petróleo e o gás com 

Crise Ambiental
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Assembleia Municipal (1.ªparte)

D
iscutir os Docu-
mentos Previsio-
nais da Camara 

Municipal de Paredes para 
o ano 2020, elaborados e 
aprovados pelo seu Execu-
tivo, é muito mais do que 
apreciar um documento 
técnico, mais ou menos 
bem elaborado, rigoroso, 
ou credível. É reflectir e 
aprovar (ou não) propósi-
tos de investimentos e de 
atividades em benefício 
d a s  p o p u l a ç õ e s  e  d o 
território.
No enquadramento da dis-
cussão deve haver o diag-
nóstico correto da situa-
ção, das necessidades, das 
capacidades, numa lógica 
coerente de desenvolvi-
mento, tendo em conside-
ração vários aspectos, a 
saber: Situação financeira 
real do Município, recur-
sos financeiros disponíveis 
e a mobilizar, equilíbrio fi-
nanceiro despesas/recei-
tas, endividamento sus-
tentável, organização in-
t e r n a  d e  s e r v i ç o s , 
despesismo (s), controle 
de execução.
Aqui importa considerar o 
passado, a dita “herança”, 
tantas vezes falada. O 
atual Executivo assume 
uma diminuição do passivo 
em 14 milhões de euros 
durante esta primeira par-
te do mandato. A ser ver-
dade, é positivo.
Mas pergunta-se: Os con-
tratos de empreitadas, 
protocolos, contratos- 
promessa de compra e 
venda realizados em 2016 
e 2017, compromissos es-
timados em 11 milhões de 
euros, correspondem a 
obras efectivas reais, a 
realizar ou já realizadas? E 
quais? Está o Executivo PS, 
de uma vez por todas, dis-
posto a contestar se ne-
cessário, uma a uma, a sua 
necessidade, oportunida-
de, custo ou constitui-se 

tal apenas em arma de ar-
remesso ciclicamente uti-
lizada contra uma gestão 
do passado? Diz o Executi-
vo pretender negociar 
com os empreiteiros obras 
“sem sentido” (cito). Quais 
são essas obras?
As perspetivas económi-
cas globais são parte im-
portante da apreciação 
dos Documentos Previsio-
nais. Há uma visão opti-
mista do crescimento do 
PIB em 2% e que se consi-
dera a evolução do PIB, 
realidade estranha à Câ-
mara, como condicionante 
da política de investimen-
tos. Há a referência à utili-
zação já aprovada de Fun-
dos Comunitárias para 
inúmeras obras (mais de 
15 milhões de euros já 
aprovados)
Perguntamos: Que garan-
tias sérias e quantificáveis 
há da obtenção destes 
recursos?
As poupanças do presente, 
o rigor da gestão, as previ-
sões apresentadas são es-
senciais. As despesas cor-
rentes registadas e a sua 
evolução prevista (de mais 
2%) não são um valor abso-
luto per si. Os justos salá-
rios dos trabalhadores do 
município deverão ser va-
lorizados como remunera-
ção de ativos e não serem 
considerados como meras 
despesas. A avaliação das 
despesas depende do sen-
tido global dos investimen-
tos, das responsabilidades 
sociais assumidas, da dinâ-
mica económica global. 
Uma gestão equilibrada 

será sempre aquela que 

responde aos desafios do 

desenvolvimento e às ne-

cessidades, e que gaste, 

quando satisfeitos esses 

objectivos, o menos possí-

vel. A execução de obras 

por Administração Direta 

é uma orientação estraté-

gica que à priori apoiamos, 

embora implique muitas 

vezes recrutamento e qua-

lificação dos recursos 

humanos.

Quanto às propostas, fala-

-se de uma diminuição da 

carga fiscal das famílias, 

baixa do valor do IMI (para 

0,33%)

Para a CDU, estão criadas 

as condições para uma 

descida da taxa do IMI. 

Mas tal como no passado 

não condicionamos, como 

outros,  a apreciação de 

todo um Orçamento ao 

valor da taxa do IMI, e 

muito menos, a avaliação 

de uma gestão autárquica. 

O IMI representa uma 

obrigação fiscal adequado 

à situação dos proprietá-

rios e dos imóveis, cuja 

justa valorização consti-

tui-se em instrumento de 

coesão social e de receita 

significativa do município 

(segundo a Camara, en-

volve 2 milhões de euros). 

Há quem na Oposição 

quer uma taxa de IMI bai-

xa e quando no Poder nem 

por isso. O populismo e a 

demagogia do presente 

são idênticos aos do pas-

sado. Com outros interve-

nientes. Continua….

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.
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“…de Gandra para cima e de Gandra para baixo…”?!
falta de imaginação tão grande como a 
de chamar participativa a uma presi-
dência aberta para ir conhecer os pro-
blemas do concelho! 
Tal como já tive oportunidade de refe-
rir antes, trata-se de mais do mesmo! 
Uma linha de grandes opções políticas 
em continuidade com o que de errado 
foram as escolhas do passado. 
Se por um lado há falta de coragem em 
impor ao Concessionário das águas em 
Paredes um contrato de execução que 
obrigue à instalação de uma obra dis-
pendiosa que é o saneamento básico (e 
que já há muito deveria ter sido feita), 
por outro lado também se cria um de-
sequilíbrio em dividir por Gandra um 
só concelho com dois preços da água. E 
tudo isto com uma ideia peregrina que 
resumidamente tira o peso financeiro 
do operador privado para a Câmara 
que terá de hipotecar no preço da água, 
certamente. Sem estratégia, sem alter-
nativa e sem escolhas. Num tempo em 
que no país se discutem soluções técni-
cas de economia circular como a reuti-
lização de águas residuais tratadas, 
soluções de simbiose industrial de ca-
ráter local com aproveitamento dos 
recursos hídricos, aproveitamento 
energético com micro-produção hídri-
ca e alternativas de valorização das la-
mas residuais – é o mundo do combate 
ás alterações climáticas… em Paredes 

parece ter-se voltado à solução do ban-
co Bom, banco Mau. Sem discussão e 
sem consenso.
Também no caso do “Complexo das La-
ranjeiras” estranha-se, para além da 
solução que permitirá repetir uma in-
fra-estrutura desportiva a cerca de 5 
km da Cidade Desportiva para fazer 
um reviver do passado sem que se 
apresente uma dinâmica para que se 
possam desenvolver as duas áreas, ain-
da se renova uma solução grandiosa à 
qual acresce a dependência em que 
este executivo se pretende colocar pe-
rante um Estado Central que em si pró-
prio se vê mais dependente.
Sem um rumo e sem obras (porque não 
as houve nos últimos 2 anos), encontro 
no Paredes Handball Cup, nos resulta-
dos obtidos na Educação ou em algu-
mas iniciativas culturais (como o desfi-
le das freguesias) elementos identitá-
rios do concelho, que, certamente 
ligados a outros tantos e à economia do 
concelho, poderiam dar vida a uma re-
toma de orientação estratégica de 
Paredes. 
Criam-se tempos perigosos quando se 
querem impor flashes, em que quem 
concorda é dos nossos e quem discor-
da é dos outros, inimigo perigoso, e por 
isso deve ser aniquilado. 
Onde já se viu disto? Em Paredes!

fins de produção energética. A ativi-

dade humana foi apontada, em 2007, 

por cientistas especializados nesta 

área e reunidos sob o Painel Intergo-

vernamental de Alterações Climáti-

cas, como sendo a principal causa 

destas mudanças do clima.

Ao mantermos uma atitude inerte e 

apática perante esta questão, cor-

remos o risco de sermos expostos a 

eventos climáticos extremos e im-

previsíveis (como os que têm vindo 

a ser noticiados nos últimos tem-

pos) e com efeitos nefastos para to-

do o mundo!

A temperatura, no século passado, 

registou um acréscimo de 0,76ºC. A 

previsão é que no presente suba en-

tre 1,1 a 6,4ºC, dependendo das me-

didas mitigadoras que sejam enceta-

das. Este incremento da temperatu-

ra média tida como normal em mais 

2ºC pode induzir respostas céleres, 

imprevistas e não-lineares que po-

dem desencadear danos irreversí-

veis nos ecossistemas terrestres.

Mas não nos deixemos enganar. 

A nossa luta não é para salvar o pla-

n e t a .   M a s  s i m  p a ra  s a l v a r  a 

humanidade. 

O Planeta ao longo de milhares de 

anos sofreu mutações e sempre re-

cuperou, porque o seu tempo não é 

o mesmo que o nosso.

Parece-me que o importante será fo-

car esta luta na necessidade de ade-

quar a nossa vida neste planeta á sua 

evolução e coadunar a nossa existên-

cia com a do planeta que tudo nos dá 

para sermos felizes, mas não deixa de 

reivindicar de nós atitudes consonan-

tes com uma vivência equilibrada e 

respeitadora da natureza, sob pena 

de não conseguirmos sobreviver.

psilvaparedes@gmail.com

“Um Conselho  
para o teu Concelho”

O 
diálogo entre os 
jovens e o poder 
autárquico cons-

titui um eixo fundamental 
para o desenvolvimento 
dos Municípios e da cida-
dania. A participação de 
todos na escolha e defini-
ção das políticas públicas 
é não só um direito de to-
do o cidadão, mas também 
um direito constitucional-
mente consagrado. Este 
meio de participação, di-
recionado à população ju-
venil do concelho de Pare-
des, constitui-se como um 
instrumento de inovação 
social, promovendo uma 
experiência de cogestão 
municipal, incluindo os jo-
v e n s  n a  c r i a ç ã o  d a 
própria.
Paredes pretende auscul-
tar a juventude, potenciar 
a participação dos mais 
jovens na vida da sua co-
munidade, implementan-
do as suas ideias e concre-
tizando os seus projetos.
Assim, cria-se a iniciativa 
“Um Conselho para o teu 
Concelho”.
A iniciativa do Município 
de Paredes “Um Conselho 
para o teu Concelho”, visa 
a promoção e concretiza-
ção de uma democracia 
participativa, através da 

aproximação dos jovens 
do concelho de Paredes, 
das suas atividades e polí-
ticas, promovendo, assim, 
uma política de aproxima-
ç ã o  à s  g e ra ç õ e s  m a i s 
jovens.
 “Um Conselho para o teu 
Concelho” é um processo 
de carácter participativo, 
que permite aos cidadãos 
mais jovens do concelho 
de Paredes apresentarem 
e colocarem à votação dos 
seus pares, projetos que 
visem incentivar o contri-
buto dos jovens para o de-
senvolvimento do seu 
concelho.
Aproximar os cidadãos 
mais jovens dos órgãos de 
decisão autárquicos;
P r o m ove r  u m a  m a i o r 
aproximação das políticas 
públicas às necessidades 
e objetivos dos jovens;
Promover o exercício de 
uma cidadania ativa e par-
ticipada junto dos jovens;
Promover o diálogo entre 
os jovens e o poder autár-
quico, procurando ade-
quar as políticas e deci-
sões, relativas aos mais 
jovens, às suas necessida-
des e expectativas.
Podem participar todos os 
cidadãos residentes ou 
estudantes em Paredes, 
apresentando propostas 
individualmente, por um 
grupo, que tenham idades 
compreendidas entre os 
15 e os 30 anos.
Os participantes menores 
de idade deverão apre-
sentar, sob pena de exclu-

são, comprovativo de au-
torização parental para o 
efeito, bem como para o 
tratamento de dados ne-
cessários ao seguimento 
do processo. 
A execução da proposta 
vencedora deve ficar to-
talmente concluída até ao 
final do mês de junho do 
ano seguinte, salvo moti-
vos de força maior.
A Câmara Municipal de 
Paredes prevê que a verba 
para a iniciativa “Um Con-
selho para o teu Conce-
lho” seja definida anual-
mente em sede de Orça-
mento Municipal.
Para o ano de 2019/2020 
a verba atribuída será de 
10.000,00€
 
Os temas das propostas 
apresentadas devem inse-
rir-se nas áreas de compe-
tência do Município e di-
zer respeito às áreas de 
Juventude.
E s t e  t e m a  é  d e f i n i d o 
anualmente.
O tema para o presente 
projeto é “o que eu quero 
para a Casa da Juventude 
de Paredes”
As propostas devem ser 
apresentadas em formato 
de texto, devendo identifi-
car quais os seus objeti-
vos, forma de concretiza-
ção, orçamento para a sua 
execução respeitando as 
áreas temáticas elegíveis; 
deverá ser igualmente 
elaborado um vídeo, com 
duração máxima de 30 se-
gundos, de apelo ao voto. 

Por
PAULO
SILVA
Professor
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

RITA RODRIGUES FERREIRA 
(RITA DO MIÚDO)
Faleceu no dia 23 de novembro com 70 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua Rampa da Costa, nº. 21, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
João da Silva Teixeira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JORGE DAVID  
COELHO DA SILVA
Faleceu no dia 24 de novembro com 62 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua do Padrão, nº. 325, Baltar, Paredes. Era divorciado.

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

FALECEU

ALBERTINA ROSA RIBEIRO
Faleceu no dia 3 de dezembro com 92 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente na 
Rua Central da Bouça, nº. 215, Mouriz, Paredes.  
Era viúva de Alberto da Rocha Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que as missas de 7º dia, serão 
celebradas, sábado, dia 7 de dezembro, às 17:30 horas na Igre-
ja Paroquial de Mouriz, Paredes, e segunda-feira, dia 9, às 19 
horas na Igreja Matriz Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ADÃO MANUEL  
NUNES DE ALMEIDA
Faleceu no dia 27 de novembro com 55 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua Central de Mouriz, nº. 617, 

Mouriz, Paredes. Em casado com Maria de Fátima Ferreira  
de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral 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 7 de dezembro, às 17:30 horas na Igreja 
Paroquial de Mouriz, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

AGRADECIMENTO

MARGARIDA ALICE 

PEREIRA DE SOUSA
P RO F E S S O R A  D O  E N S I N O  B Á S I C O

Ocorreria, se fosse viva, no próximo sábado, dia 14 de dezem-

bro, o 79.º aniversário do nascimento da sua ente querida, pelo 

que	o	seu	marido,	filhos,	genro	e	netas	mandam	celebrar	uma	

missa de sufrágio a levar a efeito na Igreja Matriz de Paredes, 

naquele dia, pelas 19 horas. A quem se dignar comparecer a 

esta eucaristia os familiares reconhecidamente agradecem.

Alberto Pinto e Sousa - marido

Anabela	Pereira	e	Sousa		Patzak	 -	 filha

Alexandre	Bruno	Pereira	e	Sousa	 -	 filho

Thomas Patzak - genro

Alice Margot de Sousa Patzak - neta

Clara  Marie de Sousa Patzak - neta

PAREDES,6 DE DEZEMBRO DE 2019

FALECEU

FERNANDO DE AZEVEDO
Faleceu no dia 28 de novembro com 90 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua Dom Nuno Alvares Pereira, nº. 1871, r/c, 

Baltar, Paredes. Era viúvo de Augusta de Jesus de Sousa Leite.

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 ROSA 
DA SILVA LOPES
Faleceu no dia 22 de novembro com 52 anos. 
Era natural de Santiago de Subarrifana-Pena-
fiel	e	residente	na	Rua	S.	João	Evangelista,	nº.	

215, Vila cova de Carros, Paredes. Era casada com António 
Maria Barbosa dos Reis.

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 
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

Aos familiares de  

todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  

condolências

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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PUBLICIDADE

TELEFUNKEN
24ETH403

Gasóleo Aquecimento

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

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

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.50 €

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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