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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
felicidade não se confina no amor 
que damos e que recebemos ou na 
entrega a uma causa. Ela também 

depende de muitos fatores que determinam o 
bem-estar do quotidiano, como o trabalho e o 
resultado financeiro líquido mensal, depois do 
despojo nos custos das deslocações forçadas 
num emprego distante. Como na minha profis-
são, outras existem em que as pessoas passam 
longos anos da vida com as malas de lado para 
lado. Oiço lamentos de professores, militares, 
funcionários de finanças, ferroviários e alguns 
mais, enquanto outros com o mesmo vencimen-
to, nunca se deslocam mas fazem barulho. Re-
cordo um amigo de poucas falas, mas certas. 
Trata-se de Luís dos Santos Ribeiro, nascido em 
1932, em Paços de Ferreira. Como o seu Padri-
nho era o Abade Luís, do Mosteiro de Singever-
ga, levou-o para o Seminário, para fazer dele 
padre, mas o Luís aos 20 anos optou por ser fun-
cionário de Finanças. Muito cedo, dada a sua 
inteligência e dedicação, subiu na carreira e 
chegou a Chefe de Repartição. Só que a exigên-

cia do cargo atirou-o do Porto para a 
Horta (Açores). Mais tarde passou 
por Mesão Frio, Santo Tirso e Oeiras, 
até parar em Paredes. Decorreram 
muitos anos nessa vida de deslocado. 
Em 1967 casou-se com a Professora 
D. Maria Júlia Botelho, que não so-
freu com as deslocações como agora, 
e teve dois filhos, o Luís Botelho (En-
genheiro) e o Vasco Ribeiro (Advogado). Ambos 
foram Escuteiros em Paredes. Luis Ribeiro não 
perdeu os ensinamentos do Padrinho, e a sua 
formação, enquadrada na sua inteligência, en-
sinou-o a escolher o caminho mais certo. Em 
1973 continuava sujeito a mobilidade e tomou 
uma decisão de vida. Optou, então, por trocar 
o lugar de Chefe de Finanças pela Profissão de 
Solicitador, com Escritório na Rua Dr. José 
Correia, quase no “termo da Vila” à época. Com 
poucos profissionais em Paredes como Solici-
tadores e Advogados, rapidamente criou uma 
vasta carteira de clientes, que manteve longos 
anos, e depois em colaboração com seu filho 

Advogado, numa missão de bom 
serviço sem alardes. Gostava de 
ocupar o seu lugar marcado à me-
sa do Café Arco íris, na conversa 
com amigos e defendendo as suas 
convicções. Falava de política e 
das posições que tomava como 
Presidente da Assembleia de Fre-
guesia de Castelões de Cepeda. 

Sempre discreto, colaborou com instituições 
sociais e associações, com o desporto e na Pa-
róquia, sempre com o espirito de Serviço. Ti-
nha um fino humor, muito subtil, como por 
exemplo lamentar que, por piada, da sua gera-
ção só terem resultado homens (2 filhos e 4 
netos). Foi um bom marido e bom pai, transmi-
tindo os seus valores aos filhos, e lembro-me 
como ele dizia aos miúdos que o “Escutismo é 
Escola da Vida e como tal oiçam os vossos Che-
fes”. Parecia sisudo, mas tinha um bom coração. 
Partiu em 2005, deixando muitos amigos pelo 
exemplo de vida, como homem e como profis-
sional em defesa de muitas causas.

Luís Santos Ribeiro (Solicitador)

POR: GASTÃO MOREIRA

E
m que medida somos livre nas 
nossas decisões? Ou somos 
c o n s t r a n g i d o s  p e l a s 

c i r c u n s t â n c i a s  a  f a z e r  o  q u e  n ã o 
queremos?

Ainda que nem sempre escolhamos o 
que escolher, teremos que nos dar por 
felizes se, ainda assim, nos é permitido ter 
a liberdade de decidir o que fazer.

Por Fernando Savater no livro “Ética 
para um jovem”:

"Aristóteles, imaginou o seguinte 
exemplo: um barco transporta uma carga 
importante de um porto para o outro. A 
meio do trajeto, surpreende-o-uma 
tempestade tremenda. Parece então que 
a única forma de salvar o barco e a 
tripulação é lançar borda fora a carga, 
que, além de importante, pesa muito. 

Ao capitão do navio coloca-se o 
seguinte problema: «Devo deitar fora a 
mercadoria ou arriscar-me a enfrentar o 
temporal  conservando-a a bordo, 

esperando que o tempo melhore ou que a 
embarcação resista?».

A partir daqui, se lançar a carga ao mar, 
fá-lo-á porque prefere fazer isso a 
desafiar o perigo, mas seria injusto 
dizermos sem mais que a quer lançar ao 
mar. 

O que ele deveras quer é chegar ao seu 
destino, com o navio, a tripulação e a 
mercadoria; é isso o que mais lhe convém. 

Contudo, dadas as circunstâncias 
tormentosas, prefere salvar a sua vida e a 
da tripulação a salvar a carga, por mais 
preciosa que seja. 

Oxalá não tivesse rebentado a maldita 
borrasca! Mas a borrasca é algo que ele 
não pôde escolher, é uma coisa que lhe foi 
imposta, uma coisa que lhe aconteceu, 
queira-o ele ou não; 

O que em contrapartida pode escolher 
é o comportamento a seguir no perigo 
que o ameaça. Se lançar a carga fora, fá-
lo-á porque o quer. .. e ao mesmo tempo 

sem o querer. Quer viver, salvar-se e 
salvar os homens que dependem dele, 
salvar o seu barco; mas não quer ficar sem 
a carga nem o ganho que ela representa, 
pelo que só muito a contragosto se 
separará dela. 

Preferiria sem dúvida não se ver no 
passo de ter que escolher entre a perda 
dos seus bens e a perda da sua vida. 
Todavia não pode evitá-lo e tem de 
decidir-se: escolherá o que quiser mais, o 
que julgar mais conveniente.  Poderíamos 
dizer que é livre porque não pode evitar 
sê-lo, livre de escolher em circunstâncias 
que não escolheu sofrer." 

Não podemos escolher mudar ou não 
de 2019 para 2020 - O tempo está fora 
das nossas escolhas - mas que as nossas 
escolhas em 2020, sejam quais forem as 
circunstâncias em que forem tomadas, 
n o s  p e r m i t a m  t e r  u m  a n o  E  U M A 
DÉCADA, melhores que os anteriores, 
tenham eles sido bons ou maus.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

A liberdade  e a escolhaOlá a todos!
Será que nas tarefas diárias 
da vida profissional e do-
méstica, somos suficiente-
mente ativos? Ou seja, será 
que criamos mobilidade 
suficiente em todas as es-
truturas do corpo?
O movimento de todas as 
articulações é muito im-
portante para o bom fun-
cionamento das mesmas, 
da parte ligamentar, tendi-
nosa e muscular.
Podemos dizer que, o mo-
vimento é o principal ali-
mento das articulações. 
Muitas vezes, por falta de 
mobilidade ou sobrecarga 
das estruturas, originam-
-se problemas mecânicos, 
tais como, artroses e for-
mação de osteófitos (“bi-
cos de papagaio”) que, por 
vezes, podem pinçar a par-
te do tendão ou ligamentar, 
originando inflamações.
O enfraquecimento de cer-
tos grupos musculares, 
principalmente dos estabi-
lizadores, fazem com que 
haja compensações mus-
culares, dado que o próprio 
esqueleto se molda a essas 
compensações, originando 
más posturas e desgaste 
articular. Como conse-
quência, o indivíduo pode-
r á  p a d e c e r  d e  d o r 
localizada.
Posto isto, verifica-se que a 
mobilidade é muito impor-
tante, independentemente 
da idade do indivíduo. Para 
quem tem um trabalho se-
dentário, deve levantar-se 
várias vezes ao dia, esticar-
-se, caminhar e descontrair 
um pouco. A prática de 
exercício físico, tais como 
pilates clínico, caminhadas 
ao ar livre, dança, entre ou-
tras e uma boa alimenta-
ção, são fundamentais para 
uma boa saúde corporal.
Por isso, já sabe, movimen-
te o seu corpo para evitar 
problemas físicos. Bom ano 
2020!

Mobilidade 
é importante?

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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A contaconcep
deseja a todos os cliente e amigos

Feliz 2020

António Orlando  | texto

A 
depressão Elsa 
que se abateu so-
bre o nosso terri-

tório nos dias 18 e 19 de de-
zembro provocou a queda de 
árvores um pouco por todo o 
concelho de Paredes sem, no 
entanto, provocar vítimas. O 
telhado de um dos blocos do 
Bairro do Sonho, na Madale-
na, também levantou com a 
força do vento deixando os 
moradores em situação muito 
precária. No inicio da semana 
o prédio ainda estava protegi-
do com um simples plástico.

Nas vilas da Sobreira e Re-
carei houve populações que 
ficaram às escuras, sem ener-
gia elétrica, por causa da que-
da de linhas e postes.

Depois da depressão Elsa, 
dois dias depois chegou a tem-
pestade Fabian que trouxe 
queda intensa de chuva e ven-
to forte. Um dos episódios 
mais caricatos e passíveis de 
provocar uma tragédia ocor-

reu em Recarei. Aí chapas de 
zinco voaram e ficaram presas 
em linhas e postes elétricos. 

JÁ SÃO CONHECIDOS OS 

NOMES DAS PRÓXIMAS 

TEMPESTADES QUE

VÃO ATINGIR PORTUGAL

Depois de Elsa e Fabien, 
vêm aí as depressões Jorge, 
Karine, Leon e Myriam. Mas 
há mais. Na última semana, 
Portugal conheceu uma Elsa 
incontrolável. No sábado, 21 
de dezembro, chegou o Fa-
bien, a tempestade que deixou 

o nosso País em aviso verme-
lho. Depois destas, haverá 
mais depressões de inverno e 
os nomes, esses, já estão 
escolhidos. 

Na Europa existem duas 
listas feitas pelos serviços me-
teorológicos de dois grupos 
de sete países: Portugal, Espa-
nha, França e Bélgica de um 
lado e Reino Unido, Holanda e 
Irlanda do outro. O nome atri-
buído à catástrofe sai sempre 
da tabela do grupo que é atin-
gido em primeiro lugar pelo 
fenómeno natural.

Por enquanto, estão anun-
ciadas as depressões Herve, 
Inês, Jorge, Karine, Leon, 
Myriam, Odette, Prosper, Ra-
quel, Simon, Teresa e Valentin. 
As listas são organizadas por 
ordem alfabética por três ser-
viços meteorológicos: Institu-
to Português do Mar e da At-
mosfera, Aemet e Météo-
-France. Os nomes alteram 
e n t r e  o s  m a s c u l i n o s  e 
femininos.

As tempestades com no-
mes são história antiga no Pa-
cífico, mas em Portugal só 
chegaram há três anos. 

Ao contrário do que suce-
de nos EUA e no Pacífico, onde 
os furacões têm nomes huma-
nos desde há muito, em Portu-
gal a primeira tempestade a 
ser batizada data de 2017. 
Chamou-se Ana. E desde en-
tão esta prática manteve-se, 
devido a um projeto conjunto 
de Portugal (através do Insti-
tuto Português do Mar e At-
mosfera, IPMA), de Espanha 
( A E M E T )  e  d e  F r a n ç a 
(MéteoFrance).

Depressão Elsa arrancou  
telhados e atirou com árvores 
e linhas elétricas ao chão 

CHTS recebe 
 certificação  
total de qualidade 
pela DGS

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu certificação total de qua-
lidade pelo Modelo ACSA, vendo assim 
reconhecido o trabalho afincado, realiza-
do ao longo dos últimos meses, no Hospital 
P a d r e  A m é r i c o  e  n o  H o s p i t a l  d e 
Amarante.

O CHTS é o segundo (2.º) hospital por-
tuguês, a seguir ao IPO Lisboa, a conseguir 
esta certificação.

O Modelo ACSA é o sistema de certifi-
cação adotado pela Direção-Geral da Saú-
de (DGS) que se baseia num processo que 
verifica e reconhece de que forma os cui-
dados de saúde prestados aos cidadãos 
estão de acordo com os padrões de quali-
dade nacionais e internacionais, aplicáveis 
às diversas tipologias de unidades de saú-
de, e com os eixos prioritários da Estraté-
gia Nacional para a Qualidade na Saúde.

A juntar ao cuidado na prestação assis-
tencial à população da vasta área de in-
fluência, à resposta ao acesso, particular-
mente reforçada nos últimos meses, ao 
grande projeto de Humanização e ao gran-
de controlo nos custos operacionais por 
doente tratado, este reconhecimento da 
Certificação ACSA é, para o Conselho de 
Administração do CHTS, “uma boa forma 
de terminar o ano 2019 e um desafio para 
continuar a busca permanente de melho-
rias no futuro”.
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Um 2020 em cheio  
são os desejos das

António Orlando  | texto

O 
Comando Territorial 
do Porto e a Câmara 
Municipal de Pare-

des, no dia 27 de dezembro, cele-
braram um protocolo para doa-
ção de duas viaturas ligeiras de 
passageiros, destinadas aos Pos-
tos Territoriais de Paredes e de 
Lordelo.

Esta doação contou com o 
apoio da empresa JAP, conces-
sionária Renault e vai, segundo o 

presidente da Câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida “contri-
buir para uma maior segurança 
dos habitantes”.

O Edil paredense, desmentiu 
a ideia de que a Câmara de Pare-
des esteja a substituir-se ao Es-
tado, recordando que “é obriga-
ção do município, enquanto res-
ponsável pela Proteção Civil, de 
contribuir para o incremento da 
segurança do município. A GNR 
tem um papel fundamental na 
Proteção Civil, assim como os 
bombeiros e os serviços munici-

pais. Além do mais, a Câmara de 
Paredes não é a primeira autar-
quia a fazer um protocolo des-
tes”, disse, numa resposta indire-
ta ao PSD que, em reunião de câ-
mara, questionou a legalidade da 
doação por esta poder gerar 
conflito de interesses.

As viaturas, dois Renault Clio, 
vão permitir reforçar os Postos 
Territoriais de Lordelo e Paredes, 
“principalmente no vetor mobili-
dade e na prossecução do policia-
mento de proximidade e serão 
empenhadas no cumprimento 

das diferentes missões atribuídas 
à GNR, permitindo uma melhor e 
mais eficaz resposta às solicita-
ções da população, principalmen-
te as derivadas do âmbito do pro-
grama Escola Segura”, explicou o 
Comandante do Comando Terri-
torial do Porto, Jorge Ludovico 
Bolas.

A cerimónia de entrega das 
viaturas decorreu nas instala-
ções da Câmara Municipal de 
Paredes, e contou com a presen-
ça de várias entidades, políticas e 
militares.

Dois novos carros para a GNR 
de Paredes e Lordelo 

PARCERIA. Câmara Municipal de Paredes ofereceu dois carros aos Postos Territoriais de 
Lordelo e de Paredes da GNR. JAP Automotive, concessionário Renault, participou na doação.

Elias Barros 
vereador  
a tempo 
inteiro
O executivo da Câmara Muni-

cipal de Paredes vai passar a ter 
mais um Vereador a tempo intei-
ro. O Vereador Elias Barros, que 
desempenhava o cargo a meio 
tempo, passa a estar ao serviço 
em permanência mantendo os 
pelouros da Proteção Civil e das 
Atividades Económicas.

A proposta do Presidente 
Alexandre Almeida foi aprovada 
por unanimidade na reunião ca-
marária desta sexta-feira, 20 de 
dezembro.

Justifica-se o regime de tem-
po inteiro, “considerando que a 
atividade de proteção civil tem 
caráter permanente, multidisci-
plinar e plurissectorial, assumin-
do um papel cada vez mais exi-
gente de prevenção de riscos co-
letivos inerentes a situações de 
acidente grave ou catástrofe, de 
proteção e socorro de pessoas e 
bens”.

As funções a tempo inteiro do 
Vereador Elias Barros justificam-
-se igualmente “pela importância 
crescente do Pelouro das Ativi-
dades Económicas, no desenvol-
vimento do Concelho de Paredes 
e o cumprimento dos objetivos 
estratégicos definidos para essa 
área, que obrigam a disponibili-
dade acrescida por parte do Ve-
reador do Pelouro”.
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A PVS deseja a todos os clientes e amigos um 
Próspero Ano Novo de 2020

D
ois homens fica-
r a m  f e r i d o s ,  
um dos quais com 

gravidade, na sequência da 
queda de uma estrutura metá-
l i c a  q u e  e s t a v a  
a ser transportada por uma re-

t r o e s c a v a d o r a  p a r a  
ser colocada na cobertura de 
um pavilhão, na zona indus-
trial de Baltar, em Paredes.

O maquinista da retroesca-
vadora ficou preso na cabine e 
sofreu ferimentos num braço. 

O outro operário foi atingido 
pela estrutura e ficou ferido 
com gravidade. Ambos foram 
assistidos no local pelos Bom-
beiros Voluntários de Baltar e 
pela equipa da viatura médica 
de emergência e reanimação 

(VMER) do Hospital de São 
João e transportados para o 
Hospital Padre Américo, em 
Penafiel. Os dois homens esta-
vam a trabalhar na construção 
de um armazém novo na Zona 
Industrial de Baltar.

Queda de estrutura 
fere dois operários num 
pavilhão em Baltar

Ilídio Meireles reeleito 
Provedor SCMP

Bandas Filarmónicas  
apoiadas com vinte mil euros

Ilídio Meireles foi reeleito Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes. As eleições com 
lista única realizaram-se a 21 dezembro.

Dos 200 irmãos com quotas pagas e em condi-
ções de votar, apenas 45 foram às urnas. Quarenta 
e um (41) votaram a reeleição de Ilídio Meireles 
para um segundo mandato de quatro anos. Houve 
ainda dois votos em branco e dois nulos.

Ilídio Meireles é Provedor desde 2012.

A Câmara de Paredes 
entregou no dia 20 de de-
zembro, a segunda parte 
do subsídio anual às coleti-
vidades e bandas musicais 
do Concelho, num valor de 
20 mil euros destinados a 
apoiar as atividades dessas 
associações culturais e re-
creativas. Este ano, cada 
associação musical rece-
beu 10 mil euros. O apoio 

foi concedido à Associação 
Cultural e Musical de Bal-
tar, Associação Cultural e 
Musical de Paredes, Banda 
de Música de Cete e Banda 
de Música de Vilela.

A parceria prevê a reali-
zação de quatro concertos 
anuais integrados na pro-
gramação cultural e nas 
diversas atividades da Au-
tarquia de Paredes.

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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A 
remoção das co-
b e r t u r a s  c o m 
a m i a n t o  d a s  

escolas secundárias de Re-
bordosa e Lordelo iniciou-
-se no dia 26 de dezembro 
e, hoje, já estará concluída. 
A  m o v i m e n t a ç ã o  d a s  
p l a c a s  d e  f i b r o c i m e n t o  
foi programada para as fé-
rias do Natal, “para acaute-
l a r  a  s a ú d e  d o s  1 2 0 0 
alunos”.

A existência das cober-
turas contendo amianto 
nos dois estabelecimentos 
de ensino tem sido uma das 
maiores preocupações das 
comunidades escolares 
(cerca de 1200 alunos, 136 
professores e 48 funcioná-
rios), que temem pela sua 
saúde.

Ao todo foram monta-
dos 24 contentores que 
vão disponibilizar oito sa-
las de aulas em cada esta-
belecimento. Os trabalhos 
de construção civil vão ser 
realizados por fases para 
permitir em simultâneo o 
funcionamento das ativi-
dades letivas.

Nesta fase, decorrem as 
operações de retirada dos 
equipamentos, materiais e 
mobiliário dos edifícios 
escolares.

O  c o n j u n t o  d a s  d u a s 

o b ra s ,  a s c e n d e  a o s  2 , 9  
milhões de euros e resul-
t a m  d e  u m  a c o r d o  d e  
colaboração entre a Autar-
q u i a  e  o  M i n i s t é r i o  d e  
Educação. A maior fatia  
do financiamento decorre 
de fundos comunitários  
a s s e g u r a d o s  p e l o  
município. O Estado asse-
gurou cerca de um milhão 
d e  e u r o s  d e  c o m p a r - 
ticipação.

As atuais instalações 
contam com dezenas de 
anos e apresentam sinais 
de degradação, o que moti-
vou protestos públicos das 
d u a s  c o m u n i d a d e s 
escolares.

Além da remoção das 
coberturas de fibrocimen-
to, prevê-se a substituição 
das caixilharias e do piso 
dos pavilhões, entre outras 
melhorias.

Retirada do amianto deu início às obras de  
requalificação das Escolas de Lordelo e Rebordosa
EMPREITADA. As aulas passam a ser lecionadas em contentores. Inicio do 2º período está marcado para segunda-feira, dia 6 de janeiro. 

Nuno Serra
presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo

“Vejo com enorme 
satisfação as obras 
de requalificação da 
escola,  que f inal-
mente tiveram o seu 
início neste período 
de férias natalícias... 
foi a melhor prenda 
de Natal!

Depois de tantos anos de luta, de 
avanços e recuos, das dezenas de vi-
sitas de secretários de estado e mi-
nistros, das promessas adiadas, das 
verbas por libertar, das duras reu-
niões do conselho geral da escola, 
enfim, uma epopeia que vê agora 
todo o esforço premiado. Não posso 
deixar de lembrar também o esforço 
do Presidente Celso e da Vereadora 
Hermínia em todo este processo, 
que a par da alteração da entrada da 
escola para a Praça Francisco Sá 
Carneiro e da luta pela despoluição 
do Rio Ferreira, foram das mais du-
ras batalhas que travamos na Junta 
de Freguesia ao longo dos últimos 
anos..., mas agora é uma realidade, e 
isso é que mais importa!”

Salomé Santos
Presidente de
 Junta de Rebordosa 

“O início das obras é 
uma reivindicação 
de anos que final-
mente vemos con-
cretizada. Obvia-
mente que a educa-
ção é um dos pilares 
fundamentais da so-
ciedade e nós, en-

quanto Junta de Freguesia, tivemos a 
preocupação que esta escola fosse 
objeto de obras de requalificação. Há 
anos que essa reivindicação tem sido 
feita com peripécias que agora não 
importa referir. O importante é real-
çar a vontade deste Executivo cama-
rário de avançar com a obras. Inicial-
mente sem ajuda do Ministério da 
Educação [ME] e depois com a ajuda 
posterior do ME, vai ser concretizada 
esta empreitada para acabar com as 
condições deploráveis em que os alu-
nos de Rebordosa tinham aulas. Du-
rante as obras haverá aulas em con-
tentores, que não sendo o ambiente 
natural de uma sala de aulas, apesar 
disso tem boas condições, inclusive ar 
condicionado.”

António Orlando  | texto

Durante as obras estas são as novas salas de aula

Retirada do amianto
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AMBIENTE

O 
Ministro do Am-
biente e da Ação 
Climática, Pe-

dro Matos Fernandes, mar-
cou, no dia 23 de dezembro, 
presença na inauguração da 
sede da Associação de Mu-
nicípios Parque das Serras 
do Porto, numa cerimónia 
onde também pontificaram 
os autarcas de Gondomar, 
Marco Martins, de Valongo, 
José Manuel Ribeiro, e de 
P a r e d e s ,  A l e x a n d r e 
Almeida.

A sede da Associação de 
Municípios Parque das Ser-
ras do Porto, localiza-se na 
Rua do Padrão, n.º 27, em 
Valongo (antigo Tribunal do 
Trabalho e Conservatória 
de Valongo). 

Trata-se de um edifício 
icónico, construído há mais 
de um século e localizado no 
centro da cidade de Valon-
go. A requalificação e adap-
tação a novas funções impli-
cou um investimento supe-
rior a meio milhão de euros, 
comparticipado por fundos 
comunitários. Para além das 
indispensáveis zonas de tra-
balho, a recuperação do edi-
fício incluiu áreas de exposi-
ção, um pequeno auditório e 
uma biblioteca. 

O Ministro destacou a 
relevância do projeto do 
Parque das Serras do Porto 

(PSeP),na afirmação da 
Área Metropolitana do Por-
to, assim como no papel que 
os 60 km2 do parque têm na 
gestão florestal e conserva-
ção da natureza. “São proje-
tos como este que transfor-
mam a paisagem, tornando-
-a num ativo mais valioso, 

económica e ambiental-
mente”, frisou Pedro Matos 
Fernandes.

Por seu turno, Marco 
Martins, Presidente da Câ-
mara Municipal de Gondo-
mar, relembrou que este é 
“um projeto que vem com 70 
anos de atraso”, mas, fruto da 

vontade das autarquias, do 
apoio do Governo e do traba-
lho dos técnicos e parceiros, 
ficará, com certeza, na histó-
ria da região e do país. Com 
este projeto “construímos 
parque, construímos verde, 
construímos futuro”, salien-
tou o autarca. O futuro tam-

Ministro do Ambiente inaugurou sede  
do Parque Serras do Porto
CERIMÓNIA. Presidente da Câmara de Paredes é o novo Presidente do Conselho Executivo do PSeP. Na ocasião, Alexandre 
Almeida destacou os desafios futuros.

Desesa-lhe um Feliz 2020

PUB

Sede do Parque Serras do Porto
alojada no antigo Tribunal do Trabalho

e Conservatória  de Valongo
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AMBIENTE

A Samsys deseja-lhe boas entradas e um 2020 em grande

bém foi o destaque das inter-
venções de José Manuel Ri-
beiro e Alexandre Almeida. 
O Presidente da Câmara de 
Valongo falou da importân-
cia deste projeto para as ge-
rações futuras, bem como o 
orgulho que tem na inaugu-
ração da sede da associação, 
que está agora instalada 
num “edifício icónico, com 
mais de 100 anos de existên-
cia”, enquanto o Presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes e novo Presidente do 
Conselho Executivo do PSeP, 
destacou os desafios futuros 
para o projeto do parque.

A cerimónia serviu tam-
bém de passagem de “teste-
munho” de Marco Martins, 
anterior Presidente do Con-
selho Executivo do PSeP, 
para Alexandre Almeida, 
que assumiu a presidência 
do órgão. A nova sede do 
PSeP está instalada no edifí-
cio do antigo Tribunal do 
Trabalho e Conservatória 
de Valongo, localizado no 
centro da cidade. A requali-
ficação e adaptação às no-
vas funções obrigaram a um 

investimento superior a 
meio milhão de euros, com-
participado por fundos co-
munitários, e inclui também 
áreas de exposição, um pe-
q u e n o  a u d i t ó r i o  e  u m a 
biblioteca.

O Parque das Serras do 
Porto é um projeto inovador 
e ambicioso, desenhado des-
de 2014 pelos municípios de 
Valongo, Paredes e Gondo-
mar, que partilham um terri-
tório com cerca de 60 km2 
que inclui as Serras de Santa 
Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas.

A área, classificada como 
Paisagem Protegida Regio-
nal, oferece aos seus visi-
tantes uma beleza cultural e 
paisagística de serras, vales 
e rios, num território que já 
foi mar, onde os visitantes 
podem descobrir as trilobi-
tes (animais marinhos muito 
mais antigos do que os di-
nossauros), minas de ouro 
subterrâneas com 2.000 
anos (o maior complexo do 
género do Império Roma-
no), aldeias pitorescas, plan-
tas e animais raríssimos.

BALTAR  /  PAREDES 
Telm.: 917 457 007

A Bag'Store deseja a todos os clientes e amigos 

Feliz Ano 2020

PUB

A 
Freguesia  mais distante do concelho de Pa-
redes,  confina a norte com o concelho de 
Valongo,  delimitado pela Serra de Pias, a sul 

e poente  com o concelho de Gondomar , confinando 
com as Serras  das Flores na continuidade das  Serras 
de Além e Castiçal e  mais a nascente quase toca no 
concelho de Penafiel com a serra da Boneca, na con-
tinuação das Serras  do Facho e Santa Iria. Cada uma 
destas Serras tem a sua história e a sua beleza natu-
ral que codificam o seu nome, como a Serra de Pias  
donde  se vislumbra as cidades de Gondomar, Porto 
e Valongo,  com o rio Ferreira a circular o seu sopé e 
um pôr do sol que faz lembrar as terras do fim do 
mundo,  quando mergulha no mar. Circundada pela 
rede natura 2000 que se estende até á Sra. do Sal-
to,onde  aparecem ainda vestigios de fósseis proto-
zoários e  peixes que comprovam a presença do mar 
nesta região há muitos milhões de anos. A  eira ou pia 
dos mouros que deu o nome á serra,  era o local  onde 
se fazia a secagem de minérios tais como o ouro ex-
traído de poços e galerias conhecidos por banjas 
ainda hoje existentes.
A Serra do Facho, tal como o nome indica, significa a 
chama de fogo que era acesa no seu cume avisando 
a torre do Castelo de Aguiar de Sousa, da presença 
de tropas inimigas invasoras.
A Serra das Flores anunciava em  todas as primave-
ras a presença de múltiplas espécies de flores silves-
tres que a cobriam como um manto colorido em toda 
a sua extensão, anunciando um novo ano perfuma-
do, mas que  ao longo dos tempos foi desaparecendo 
com os sucessivos incêndios que a transformaram  
numa vegetação agressiva e espinhosa. As Serras de 

Além e do Castiçal  escondem as paisagens urbanas 
do concelho de Gondomar mostrando uma encosta 
vísivel do lugar de Aguiar,  de vegetação verdejante 
com  nascentes de água pura que infelizmente se vão 
perdendo.
Com este flagelo das florestas que vai fustigando o 
País com algumas catástrofes conhecidas e  após o 
aparecimento de Placas  em Aguiar de Sousa,  a 
anunciar que as  nossas serras  passam a chamar-se 
Serras do Porto, da noite para o dia, incluindo o Par-
que Natural da Sra. do Salto, as gentes de Aguiar de 
Sousa   promoveram  um Colóquio- Debate no dia 18 
de Maio de 2019 sobre o tema “Ambiente, Florestas 
e Incêndios” sendo convidados todos os  responsá-
veis das ditas Serras do Porto dos três concelhos 
associados e respetivos Presidentes de Câmaras, 
com ilustres palestrantes sendo o Professor Domin-
gos Xavier Viegas da Universidade de Coimbra  o 
expoente máximo deste País,  na temática dos incên-
dios,   a deliciar a plateia presente. Infelizmente a 
ausência neste debate dos ditos responsáveis pelos 
“ placards  garrafais” das   Serras  do Porto,  que sur-
gem em abundância por todo o sul do concelho,  de-
nota bem o divórcio entre as populações  donas dos 
terrenos,  com alguns iluminados pseudo intelec-
tuais,  que agora se esforçam  para convencer os seus 
propriétarios  a cedê-los para fins  de intervenção 
não convincente, na tentativa de isolar a árvore da 
floresta.Para receber é preciso saber  dar e a sabe-
doria popular milenar diz: “A César o que é de Cé-
sar.À mulher de César não basta ser séria é preciso 
parecê-lo.”
Boas Festas e Melhor Ano Novo 2020.

OPINIÃO 
CAMILO MOTA, MÉDICO

As serras são  de Aguiar de Sousa  
ou do Porto?

Alexandre Almeida  
recebeu testemunho das mãos  
de Marco Martins
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ASSOCIATIVISMO

O 
presidente do 
USC Paredes, 
António Pedro, 

realçou a dinâmica do clu-
be, recordou os dirigentes 
atuais e passados e assumiu 
o desejo de, no espaço de 
dois anos, a equipa de fute-
bol sénior voltar a jogar no 
Estádio das Laranjeiras. 

Aos 95 anos o USC Pare-
des é “ninho” a cerca de três 
centenas de atletas na for-
mação do futebol, 52 atle-
tas no basquetebol, 90 atle-
tas no hóquei em patins, 23 
atletas no futsal, 60 alunas 
na dança e 20 atletas no ka-
raté. Ao todo são cerca de 
600 atletas que envergam a 
camisola azul do USCP.

O clube além do futebol 
é hoje uma coletividade 
eclética.

“O USC Paredes tem em 
marcha o protejo Laranji-
nha vai à Escola em Mouriz 
e brevemente também em 
Bitarães”, revelou na oca-
sião o timoneiro do princi-
pal clube do concelho de 
Paredes.

António Pedro realçou, 
também, a aposta que o clu-
be tem feito na cultura e na 
arte através da escola de 
dança que funciona no edi-
fício localizado ao lado da 
Cooperativa Agrícola. Na 
ocasião, o dirigente, com o 
presidente da Câmara a seu 
lado, disse contar com o 
apoio do executivo de Ale-
xandre Almeida, nomeada-
mente para a  conclusão da 
construção dos balneários 
na cidade desportiva, mas 
também, pela prometida 

r e m o d e l a ç ã o  d e  t o d o  o 
complexo desportivo das 

Laranjeiras em 2020, para 
que o USCP volte a jogar no 

Estádio das Laranjeiras. “E 
a propósito das Laranjeiras, 

não posso deixar de enalte-
cer o papel essencial  da 
equipa de veteranos do fu-
tebol que com toda a dedi-
cação e amor ao clube, con-
tinuam a tratar da manu-
tenção do estádio o que 
permite que o mesmo ainda 
tenha vida. A eles, e como 
exemplos vivos dos valores 
defendidos pelo nosso clu-
be, e pela forma como os 
transmitem às gerações se-
guintes até aos dias de hoje, 
e confio que o continuarão 
a fazer, o meu muito obriga-
do”, rematou.

Paredes é União há 65 anos 
ANIVERSÁRIO. União Sport Clube de Paredes celebrou 95 anos, num jantar que reu-
niu à volta da mesa dirigentes, atletas, associados, patrocinadores e autarcas.
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

DÉCADA 10. O Progresso de Paredes, após ampla discussão interna, elegeu as figuras e acontecimentos locais, nacionais e inter-
nacionais da década (2010/2019). Na década que agora chega ao fim, Salvador Sobral foi à Ucrânia e colocou Portugal no pódio da 
Eurovisão com o seu "Amar pelos dois" e ganhamos o Europeu de futebol. Ainda assim as nossas escolhas foram outras.

Figura local
da década

Padre  
Vitorino
O Papa Francisco no-
meou, em julho de 2019, 
bispo auxiliar do Porto o 
padre Vitorino José Pe-
reira Soares. O pároco 
em 1994 assumiu a paró-
quia de Castelões de Ce-
peda, e em 1999 a de 
Madalena, na mesma vi-
gararia. Vitorino Soares 
esteve ainda no olho do 
furacão aquando da tra-
gédia que em 27 de feve-
reiro de 2010 vitimou 
Paulo Sérgio Pacheco. O 
menino foi apanhado pe-
la queda de uma árvore 
no adro da Igreja de Pa-
redes e a Paróquia de 
Castelões de Cepeda foi 
condenada a pagar uma 
indemnização aos pais 
do “Paulinho” de 145 mil 
euros o que cumpriu 
integralmente. 

Figura nacional 
da década

Cristiano 
Ronaldo
Frequentemente consi-
derado como um dos me-
lhores e mais completos 
jogadores do mundo, re-
cebeu repetidas vezes o 
título do melhor jogador 
do mundo pela FIFA 
(2008, 2013, 2014, 2016 
e 2017) e cinco Bolas de 
Ouro do France Football, 
etc. É o maior artilheiro 
da história da Seleção 
Portuguesa e do Real 
Madrid. Em 2016, a For-
bes considerou-o o des-
portista mais bem pago 
do mundo, facto inédito 
até então, dado ser a pri-
meira vez aparecer um 
futebolista a encabeçar 
esta lista. A sua vida pri-
vada tem também esta-
do sempre em foco na 
imprensa mundial.

 Figura internacional da 
década

Edward 
Snowden
Analista de sistemas, 
ex-administrador de 
sistemas da CIA e ex-
-contratado da NSA 
(Agência de Segurança 
Nacional) que tornou 
públicos detalhes de 
vários programas que 
constituem o sistema 
de vigilância mundial 
de comunicações e de 
internet, tendo sido 
acusado pelos Estados 
Unidos de espionagem 
e apropriação de se-
gredos do Estado. Vive 
exilado na Rússia. 
 

Acontecimento 

nacional da década

Prisão de
José Sócrates
Nunca antes o País ti-
nha visto algo assim. 
O ex-Primeiro Ministro 
encontra-se a aguardar 
julgamento em liberda-
de, com termo de identi-
dade e residência, desde 
16 de outubro de 2015, 
por suspeita dos crimes 
de corrupção, fraude fis-
cal qualificada e bran-
queamento de capitais, 
após ter estado em pri-
são domiciliária durante 
cerca de um mês (entre 
setembro e outubro de 
2015) e, anteriormente, 
em prisão preventiva 
durante nove meses (de 
novembro de 2014 a se-
tembro de 2015). 

Acontecimento 
internacional 
da década

Império
do Facebook
Segundo dados referentes 
a 2018, a empresa teve 
uma faturação de 55,84 
bilhões de dólares. Em 
março deste ano, o valor 
de mercado do Facebook 
era de 460 bilhões de dóla-
res. Um total de 2,8 mil mi-
lhões de pessoas utilizam 
as aplicações do império 
facebook.  A família de 
apps e serviços do Face-
book, é composta pelo Fa-
cebook, Messenger, Insta-
g r a m ,  W h a t s A p p , 
Workplace e Oculus. Em 
2020 o universo da aplica-
ção criada por Mark Zu-
ckerberg passará a contar 
com uma moeda digital e 
uma app que vai dar para 
pagar contas através de 
um simples click.

Acontecimento local da 

década

Encerramento 
das escolas 
primárias/
Abertura 
de Centros
Escolares
O acompanhamento 
no pré-primário e o en-
sino básico do 1º ciclo, 
Paredes ganhou um 
novo rumo com a nova 
Carta Educativa. A ve-
lhas escolas primárias 
fecharam e nasceram 
15 novas escolas. Mais 
tarde uma investiga-
ção do Organismo Eu-
ropeu de Luta Anti-
fraude (OLAF) detetou 
irregularidades. O as-
sunto ainda está a ser 
j u l g a d o  p e l o s 
tribunais.

Feliz Ano de 2020

■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

Bom 
Ano

de 
2020

PUB

FACTOS & PROTAGONISTAS
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

2010-09-03 2011-05-13 2012-08-03

2016-10-07 2017- 01-13 2018-06-16

O PROGRESSO DE PAREDES DESEJA A TO
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

As manchetes e os  
protagonistas da década
A década de 2010, também referida como “anos 2010”, “década de 10” ou 

ainda “anos 10”, compreende o período de tempo entre 1 de janeiro de 

2010 e 31 de dezembro de 2019. Seguindo esta contagem, leia-se critério, 

porque há quem considere a década como o período que vai de 2011 a 

2020, fomos pesquisar os jornais editados ao longo da década que terminou 

no dia 31 de dezembro de 2019.

Neste período foram editados 240 jornais, vinte e quatro por ano, com a 

marca O Progresso de Paredes. Mergulhados no pó do arquivo recupera-

mos a 1ª página do ano, assim considerada pela atual redação, ao elegermos 

a manchete mais forte de cada ano. 

…e venham daí mais dez, com saúde para todos!

2013-10-11 2014-11-14
2015-11-06

2019- 03-01

O PROGRESSO DE PAREDES DESEJA A TO DOS OS LEITORES UM FELIZ ANO DE 2020
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FREGUESIAS

O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

deixando esta de ficar ilumina-
da. Estas ações são recorren-
tes, e tornam difícil a preserva-
ção de um monumento que foi 
construído nos anos 40. Em 
1940 o Estado Novo Portu-
guês decidiu comemorar os 

centenários nacionais e uma 
das formas dessas comemora-
ções foi a edificação de Cruzei-
ros por este país fora e desig-
nados por "Cruzeiros da Inde-
pendência".  Também foi 
erguido um em Baltar, cons-

truída em blocos de pedra gra-
nítica, onde se pode ver as da-
tas de 1140 (Fundação do 
Reino de Portugal), 1640 (Res-
tauração da Independência) e 
1940 (ano dos Centenários: 
VIII Século da Independência 

e III da Restauração) e sobre as 
mesmas datas o escudo de 
Portugal, mas que infelizmen-
te terá desaparecido. Por res-
peito à sua história e ao seu 
simbolismo, o Cruzeiro de Bal-
tar tem de ser protegido. 

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 27 de De-
zembro, ocorreu mais uma 
Assembleia Geral que foi 
muito concorrida, mas que 
inesperadamente teve uma 
unanimidade que não era ex-
pectável face aos últimos 
acontecimentos e que culmi-
naram com a decisão  do co-
mandante Delfim Cruz em 
sair dos B.V.B. .   A corporação 
apresentou o balanço das 
atividades  do ano de 2019 e 
as directrizes gerais para o 
ano de 2020, que passam pe-
lo reforço dos meios  mecâni-
cos de combate a incêndios e 
dos meios  individuais de 

combate aos mesmos. Pre-
tende-se continuar a apostar 
na formação e na reestrutu-
ração interna. O desenvolvi-
mento de parcerias com a 
comunidade e a incrementa-
ção da marca AHBVB são 
dois grandes objetivos para o 
próximo ano. Prevê-se ao ní-
vel da  prestação de serviços, 
rendimentos da ordem dos 
354000 euros,  sendo que 
267000 resultam de con-
venções relacionadas com o 
transporte de doentes. Os 
subsídios serão  na ordem 
dos 300 000 euros entre ou-
tros rendimentos de menor 

significado. A despesa para o 
próximo ano está relaciona-
da com os  gastos com o pes-
soal na ordem dos 235000 
euros e no fornecimento de 
serviços  que poderão atingir 
os 342000 euros. A moder-
nização informática ( 10000 
euros) e a aquisição de duas  
ambulâncias e um  veiculo de  
socorro  ( 230000 euros ) são 
as grandes apostas para que 
os B.V.Baltar continuem a 
prestar um serviço de gran-
de qualidade.  A corporação 
terminou o ano de 2019 com 
um saldo final positivo de 
99371, 24 euros.

Nesta época de grande 
solidariedade ao nível das 
frases feitas, são necessá-

rios atos reais para atenuar 
as diferenças que existem e 
são bem reais. Neste con-

No passado dia 22, no sa-
lão BaltarArte, a Banda de 
Baltar deu o seu tradicional 
concerto de Natal. O salão 
esteve completamente cheio 
e a população não podia dei-
xar de apoiar uma associação 
com quase 160 anos , que 

transporta o nome de Baltar 
para todo o lado.  A atraves-
sar um momento de mudança 
diretiva, a Associação Musi-
cal de Baltar apelou a todos 
os presentes, para que exista 
um apoio mais efetivo a uma 
banda que nos últimos 30 

anos atingiu um nível que é 
capaz de ser o mais altos da 
sua história de 160 anos. A 
qualidade e inovação estive-
ram mais uma vez presentes, 
numa noite que já faz parte 
dos eventos culturais tradi-
cionais da Vila.

O Parque de lazer que, fi-
ca situado nas traseiras da 
Junta de Freguesia, está a 
ser recuperado no sentido 
de permitir uma utilização 
digna e sem perigo para as 
crianças. Recorde-se que o 
parque foi vandalizado e era 

utilizado para atividades 
menos licitas, pelo que foi 
naturalmente fechado para 
não permitir a continuidade 
de tais atividades. Alguns 
aparelhos foram deslocados 
para o Largo da Feira e os 
aparelhos para os mais pe-

quenos ficaram no local ori-
ginal. Os parque começará a 
funcionar na segunda sema-
na de Janeiro. Durante a se-
mana funcionará no horário 
da Junta de Freguesia e será 
aberto ao fim de semana pa-
ra a comunidade.

O Cruzamento de S. Mi-
guel foi construído com o di-
nheiro que sobrou da Comis-
são de Festas do ano de 2001,  
em honra ao Padroeiro de 
Baltar.  Desde o anos 2002,  o 
cruzamento ganhou uma di-

mensão importante em Bal-
tar, pois é no local que a pro-
cissão da Festa de S. Miguel 
dá a volta para retornar à 
Igreja Matriz. Entretanto 
passaram 17 anos e o trânsito 
mudou, bem como a sua tipo-

logia. Perante este novo con-
texto, o local vai ser apenas 
remodelado, mas irá manter 
as mesmas características 
por respeito a quem tanto 
trabalhou para o construir e 
dignificar.  

Foram entregues 60 lem-
branças de Natal  para os 60 
alunos da instituição EMAUS 
de Baltar e Paredes. A institui-
ção precisa de ser ajudada  e 

em particular os seus alunos 
precisam do conforto diário e 
do carinho de todos. A Junta 
de Freguesia procurou deste 
modo sinalizar esta época na-

talícia, num ato de solidarie-
dade, procurando estabelecer 
pontes de contacto para que 
esta instituição continue o seu 
trabalho de largas décadas. 

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

texto, a J.F.Baltar selecionou 
14 famílias que  foram con-
templadas para serem apoia-
das com um pequeno cabaz 
de natal, que apenas preten-
deu ser um ato de solidarie-
dade .

Mais um ano se ini-
ciou, e milhares de pes-
soas por todo o mundo, 
debaixo de uma céu 
repleto de fogo-de-ar-
tifício, brindaram, fa-
zendo votos de mudan-
ça, estabelecendo no-
v a s  m e t a s  e  p l a n o s 
para 2020.

E ,  vo t o s  f e i t o s ,  a 
realidade do novo ano 
chega, como já é bem 
habitual, com mudan-
ças imediatas na vida 
das pessoas, pois com a 

chegada do dia 1 de Ja-
neiro, chega também o 
a u m e n t o  d e  a l g u n s 
bens e serviços, sendo 
na habitação, comis-
sões bancárias e água, 
o s  q u e  e s p e ra m  a u -
mentos mais significa-
tivos. Por sua vez, pre-
vê-se que nos trans-
portes públicos e nas 
portagens não existam 
aumentos. 

À parte isso, mante-
nha-se o espírito oti-
mista, pois revelam es-
tudos económicos, que 
as condições de vida 
dos cidadãos melhora-
rão graças à subida do 
salário minino nacio-
nal…Aguardemos o de-
correr do ano, para ve-

rificar se assim será ou 
não!Por agora, deseja-
mos de coração cheio 
de fé e de esperança 
que o novo ano seja de 
facto um ano feliz, que 
as condições de vida 
das pessoas melhorem 
realmente, e a nível lo-
cal, que os nossos re-
presentantes políticos, 
consigam fazer um es-
forço extra para dar 
resposta a problemas 
essenciais existentes 
na comunidade Criste-
lense, e que já estão há 
tempo demais referen-
ciados, e se vão man-
t e n d o  e m  b a n h o 
maria…

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES
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A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

Decorreu no passado sá-
bado dia 7 de dezembro, no 
salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, o 7º 
Fórum de Treinadores.

Uma organização do Trei-
nador Cetense, David Floria-
no Barbosa, contou este ano 
com diversos oradores, que 
durante algumas horas, dis-
cutiram os meandros, técni-
cos, táticos e tudo o que ro-
deia a indústria do futebol. 

Contou com uma plateia de 
mais de 140 pessoas, e teve o 
apoio da Camara Municipal 
de Paredes, dos Bombeiros 
Voluntários De CÊte, da Rá-
dio MARCOENSE FM e da 
Liga Amadora TV

Este evento que a cada 
ano se torna uma maior re-
ferência nos meios futebo-
lísticos contou com os se-
guintes oradores, Manuel 
Cajuda, Luís Freitas Lobo, 
Pedro Silva, António Olivei-
ra, Andreia Duarte, Nuno 
Correia, João Pereira, Hugo 
Freitas, Maria José Rodri-
gues, José Ribeiro, Eurico 
Pinto Couto e José João 
Rodrigues.

Equipa de Sub15 garante 
apuramento para o Cam-
peonato Nacional.

Pela segunda vez na his-
tória do clube uma equipa 
apura-se para o Campeona-

to Nacional. Para além do 
apuramento, a equipa de 
sub15 pode ainda garantir 
presença na Final Four de 
apuramento do Campeão 
Distrital.

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

A atribuição de Cabazes 
de Natal destina-se a agre-
gados identificados pelo 

Serviço de Intervenção So-
cial da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, com carências 
económicas devidamente 
comprovadas. Os cabazes 
são constituídos de forma 
personalizada com bens de 
primeira necessidade, es-
senciais à ceia de Natal, com 
a colaboração da Rebordosa 
Social, esta iniciativa da Jun-

ta de Freguesia, tem como 
finalidade minimizar as ca-
rências de alguns estratos 
da população, permitindo, 
deste modo, que tenham 
uma época natalícia mais ca-
lorosa e feliz. Esta iniciativa 
insere-se na política social 
de apoio às famílias desen-
volvida pela Junta, com vista 
à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com maio-
res dificuldades na comuni-
dade, nesta altura especial e 
de esperança para todas as 
famílias. Na ocasião o Execu-
tivo da Junta de Freguesia 
de Rebordosa formulou “vo-
tos de um Santo Natal e um 
próspero ano 2020” a todos 
o s  b e n e f i c i á r i o s  d o s 
cabazes.

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa ofereceu um 
jantar de Natal aos traba-
lhadores e colaboradores 
das diversas atividades de-
senvolvidas ao longo do 
ano.

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

elementos da Assembleia 
de Freguesia e naturalmen-
te presentes também os 
membros do executivo da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, o Presidente da 
Câmara Municipal Alexan-
dre Almeida e o Vereador 
Elias Barros.

Momento de convívio, 
mas também de fortaleci-
mento de laços entre todos 
os que trabalham em prol 
da freguesia. Nesta quadra 
festiva, “o desejo do Execu-
tivo da Junta é que todos 
possamos vivê-la com ale-
gria, paz e sobretudo muita 

saúde. São os votos senti-
dos de quem representa de 
forma pró-ativa e de proxi-
midade, a Freguesia de Re-
bordosa, que partilha preo-
cupações, desejos e espe-
r a n ç a s ”,  d i s s e  S a l o m é 
S a n t o s ,  A u t a r c a  d a 
Freguesia.

Para celebrar o 8º Ani-
v e r s á r i o ,  a  e q u i p a  d a  
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) São Miguel Arcanjo 
as autoridades políticas 
p r e s e n t e s  e l o g i a ra m  o  
serviço prestado à comuni-

d a d e .  “ I m p o r t a  r e a l ç a r  
a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d a  
população, em especial, 
dos seus utentes, demons-
t r a n d o  a  p r e o c u p a ç ã o  
dos colaboradores da USF 
e, em especial, da sua coor-

d e n a ç ã o ,  e m  e s t r e i t a r  
os laços de relação com  
o s  s e u s  u t e n t e s  e m  
ações de melhoria e bem-
- e s t a r ”,  f r i s o u  S a l o m é 
Santos.

A efeméride ficou mar-

cada pela presença da Tuna 
de Rebordosa que cantou 
os Parabéns. O Comandan-
te e Presidente de Direção 
dos Bombeiros Voluntários 
d e  R e b o r d o s a  t a m b é m 
marcaram presença. 

A Igreja Matriz de Rebor-
dosa (Velha) recebeu no dia 
22 de Dezembro o concerto 
pela Paz, promovido pelo Tu-

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

O concerto teve como ba-
se o lema "Para defender a 

P a z ,  t o d o s  n ã o  s o m o s 
demais.

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

ra de Paredes, Beatriz Meire-
les e uma representação do 
Executivo da Junta e o Padre 
Felisberto.

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz
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JORNADA 15ªJOR. 
  21/12

FC Felg. 1932 2-3 Valadares Gaia
 22/12

G. F. (C.Rodrigo) 0-4 Leça FC

Amarante FC 0-0 Trofense

L. Lourosa 1-0 Canelas 2010

AD Sanjoanense 3-0 Vila Real

FC P. Rubras 1-2 AD Castro Daire

Gondomar SC 1-3 L. Vildemoinhos

USC Paredes 4-0 SC Coimbrões

Arouca 2-0 SC Espinho

JORNADA 16ªJOR. 
  27/12

Barrosas 1-1 Vila Caiz

 29/12

Sousense 0-1 Alpendorada

Rebordosa AC 0-2 Vila Meã

Freamunde 2-0 Lixa

AD Marco 09 3-1 S. P. Cova

CD Sobrado 2-0 A. Lordelo

Tirsense 4-1 FC Vilarinho

A. Gandra 3-1 Lousada

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 35 15

2 Lusitânia de Lourosa 32 15

3 AD Sanjoanense 30 15

4 Leça FC 29 15

5 USC Paredes 26 15

6 SC Espinho 25 15

7 FC Felgueiras 1932 22 15

8 Canelas 2010 21 15

9 Lusitano Vildemoinhos 20 15

10 AD Castro Daire 20 15

11 SC Coimbrões 20 15

12 Gondomar SC 18 15

13 FC Pedras Rubras 16 15

14 Valadares Gaia 16 15

15 Amarante FC 15 15

16 Trofense 13 15

17 Vila Real 7 15

18 G. F. (C.Rodrigo) 7 15

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 CD Sobrado 30 16

2 Tirsense 30 16

3 AD Marco 09 28 16

4 Rebordosa AC 27 16

5 Aliança de Gandra 27 16

6 Freamunde 27 16

7 Alpendorada 26 16

8 Vila Meã 24 16

9 Aliados Lordelo 24 16

10 Sousense 23 16

11 Vila Caiz 16 16

12 S. Pedro da Cova 15 16

13 FC Vilarinho 13 16

14 Barrosas 13 16

15 Lousada 9 16

16 Lixa 6 16

JORNADA 16ªJOR. 
  05/01

SC Coimbrões vs  Leça FC

Valadares Gaia vs  USC Paredes

AD C. Daire vs  AD Sanjoanense

Amarante FC vs  Gondomar SC

SC Espinho vs  FC Felg. 1932

Vila Real vs  G. F. (C.Rodrigo)

Canelas 2010 vs  Arouca

L, Vildemoinhos vs  FC P. Rubras

Trofense vs  L. Lourosa

JORNADA 17ªJOR. 
  05/01

S. P.  Cova vs  Freamunde

Lixa vs  Sousense

Alpendorada vs  Rebordosa AC

Vila Caiz vs  AD Marco 09

FC Vilarinho vs  Barrosas

Lousada vs  CD Sobrado

A, Lordelo vs  Tirsense

Vila Meã vs  A. Gandra

JORNADA 14ªJOR. 
  22/12

S. L. Douro 2-2 FC Felg. 1932 B

 29/12

CA Rio Tinto 2-1 Lousada B

SC Nun´Álvares 1-1 Bougadense

Gens SC 2-1 Caíde Rei

F. Maia 0-0 FC Lagares

Est. Fânzeres 2-2 SC R. Moinhos

Águias de Eiriz 0-1 Aparecida

Alfenense 0-2 SC Salvadorense

JORNADA 15ªJOR. 
  04/01

FC Felg. 1932 B vs  Alfenense
 05/01

Lousada B vs  SC Nun´Álvares

Bougadense vs  S. Lou. Douro

Caíde Rei vs  CA Rio Tinto

FC Lagares vs  Gens SC

SC R. Moinhos vs  Águias de Eiriz

Aparecida vs  Folgosa da Maia

SC Salvadorense vs  Est. Fânzeres

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 26 14

2 Aparecida 25 14

3 S. Lourenço Douro 23 14

4 Gens SC 23 14

5 Folgosa da Maia 22 14

6 FC Felgueiras 1932 B 22 14

7 SC Rio de Moinhos 22 14

8 SC Salvadorense 22 14

9 Águias de Eiriz 21 14

10 FC Lagares 20 14

11 Alfenense 18 14

12 CA Rio Tinto 18 14

13 Bougadense 15 14

14 Lousada B 14 14

15 Estrelas de Fânzeres 11 14

16 Caíde Rei 8 14

JORNADA 14ªJOR. 
  05/01

UD Valong. vs  Vandoma

GD Aldeia Nova vs  S. Félix Marinha

Ramaldense vs  CD Torrão

GD Águas Santas vs  Ataense

ISC Sobreirense vs  Leverense

Os Lusitanos vs  Senhora da Hora

FC Parada vs  SC Campo

Crestuma 15:00	 Perafita

JORNADA 13 ªJOR. 
  22/12

Leverense 2-0 FC Parada

  29/12

CD Torrão 2-1 GD Aldeia Nova

Os Lusitanos 0-2 Ramaldense

S. F. Marinha 2-2 UD Valonguense

Vandoma 15:00 GD Á. Santas

Perafita	 0-3 ISC Sobreirense

Ataense 1-2 Crestuma

SC Campo 3-1 Senhora da Hora

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 30 13

2 Leverense 30 13

3 S. Félix Marinha 28 13

4 Crestuma 26 13

5 GD Aldeia Nova 25 13

6 SC Campo 23 13

7 Ataense 17 13

8 Vandoma 15 11

9 FC Parada 14 13

10 CD Torrão 14 13

11 Ramaldense 13 13

12 Senhora da Hora 13 13

13 GD Águas Santas 12 12

14 Os Lusitanos 11 13

15 ISC Sobreirense 11 12

16	 Perafita	 1 13

JORNADA 14ªJOR. 
  04/01

Lixa B vs  ARD Macieira

ADR Aveleda vs  CRCD Varziela
 05/01

AD Várzea FC vs  AD Lustosa

UDS Roriz vs  CCD Sobrosa

C.	Sanfins	 vs  Livração

Raimonda vs  AJM Lamoso

GDC Ferreira vs  FC V. B. Bispo

Penamaior vs  UD Torrados

JORNADA 13 ªJOR. 
  28/12

AJM Lamoso 2-1 Penamaior

Lixa B 0-1 AD Várzea FC

  29/12

AD Lustosa 2-1 UDS Roriz

CCD Sobrosa 5-4 Citânia de Sanfins

Livração 2-2 ADR Aveleda

FC V. B. Bispo 15:00 Raimonda

CRCD Varziela 2-1 GDC Ferreira

UD Torrados 0-0 ARD Macieira

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 26 13

2 UDS Roriz 24 13

3	 Citânia	de	Sanfins	 24 13

4 CRCD Varziela 23 13

5 Livração 22 13

6 Penamaior 21 13

7 AD Lustosa 20 13

8 Lixa B 19 13

9 ADR Aveleda 18 13

10 AD Várzea FC 17 13

11 CCD Sobrosa 17 13

12 AJM Lamoso 15 13

13 UD Torrados 14 13

14 FC Vila Boa do Bispo 12 12

15 Raimonda 10 12

16 ARD Macieira 3 13

JORNADA 15ªJOR. 
  04/01
M. G. Costa vs  Leões Seroa
 05/01
1º Maio Figueiró vs  Tirsense B
ADC Frazão vs  FC P. Rubras B
USC Baltar vs  ADR S. P. Fins
Campo do Lírio vs  Gatões
Codessos vs  AC Gervide
Sp. Cruz vs  Monte Córdova
Esc. Futebol 115 vs  M. Sangemil
Melres DC vs  Ventura SC

JORNADA 14 ªJOR. 
  28/12
M. Sangemil 4-0 Campo do Lírio
Gatões 5-1 USC Baltar
Tirsense B 5-1 ADC Frazão
M. Córdova 5-1 Esc. Futebol 115
AC Gervide 1-1 Sp. Cruz
Ventura SC 3-4 Codessos
 29/12
ADR S. P Fins 1-0 1º Maio Figueiró
FC P. Rubras B 4-2 Leões Seroa
Melres DC 3-1 M. G. CostaAC 
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 37 14

2 FC Pedras Rubras B 36 14

3 Monte Córdova 32 14

4 ADR S. Pedro de Fins 31 14

5 Tirsense B 28 13

6 Leões Seroa 25 12

7 AC Gervide 21 14

8 Melres DC 20 13

9 Ventura SC 18 13

10 Codessos 17 14

11 1º Maio Figueiró 16 14

12 USC Baltar 14 14

13 Sp. Cruz 13 12

14 Gatões 13 13

15 M. G. Costa 12 14

16 ADC Frazão 10 14

17 Escola Futebol 115 8 14

18 Campo do Lírio 3 14

É 
um assunto amplamente 
discutido, já há muitos 
anos. O que deve ser o fu-

tebol de formação? O que se deve 
priorizar? De que forma avaliar? 
Quem deve avaliar? Quais as 
competências de quem ensina? 
Para onde nos levam? Estas são 
algumas das muitas que se po-
dem fazer quando falamos de fu-
tebol de formação.
Por estar desde sempre ligado ao 
futebol de formação, é impossível 
que me dissocie dele. Já fui coor-
denador. Já liderei um departa-
mento de scouting. Já fui treina-
dor principal e adjunto. Já treinei 
Escolinhas, Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Juniores. Em campeo-
natos distritais e nacionais. Já 

passei por tudo. Ou melhor, qua-
se tudo. No futebol de formação, 
a maior parte das vezes, o que te-
mos é futebol de rendimento com 
jovens. O que é um absurdo. 
Quer-se ganhar de qualquer ma-
neira, quer-se ser campeão a todo 
custo, quer-se tratar os jovens 
como adultos e esquece-se do 
mais importante.
Poucas ou nenhumas vezes se vê 
a ensinar futebol. E a ensinar 
comportamentos sociais. Sim, 
sou daqueles que não acha que 
futebol é só futebol. Futebol de 
formação é muito mais do que só 
futebol. 
Raras vezes se vê a ensinar princí-
pios básicos da modalidade: a 
passar e a receber – o mais impor-

Que futebol de formação? 

OPINIÃO

Sobre Futebol

tante no futebol; mas também a 
lançar, a rematar e a cruzar. Só de-
pois, anos depois, é que devem vir 
os posicionamentos, as tácticas, as 
estratégias e as bolas paradas, por 
exemplo. Há muito tempo para is-
so. Mas primeiro precisamos de 
crianças que dominem o essencial. 
E sem esquecer as regras e com-
portamentos sociais, desde o pri-
meiro dia que entrem no futebol. 
Os pais educam, mas o futebol 
também tem de ter esta compo-
nente. Devemos formar para o fu-
tebol, mas para a vida também. 
Não só mas também porque talvez 
cerca de 1% dos jovens que prati-
cam futebol serão profissionais e 
cerca de 10% continuam a jogar 
futebol, semi-profissional ou ama-
dor. Os jovens têm de perceber 
desde cedo a exigência do futebol 
de alto nível e se estão ou não pre-
parados para se privarem de mui-
tas coisas que serão incompatíveis 
com ele. Não podem é andar iludi-
dos durante anos e depois levarem 
um choque e ficarem com as ex-

pectativas totalmente defrauda-
das. No percurso formativo no fu-
tebol tem de haver esta constante 
mensagem do que é a realidade do 
futebol sénior.
Para que tudo corra dentro do que 
falei há muita coisa importante. 
Em último lugar na pirâmide, os 
treinadores, porque se tudo o res-
to falhar, mas se o treinador for um 
bom formador, o ensino/aprendi-
zagem vai ocorrer – os jovens vão 
dominar a modalidade e adquirir 
comportamentos sociais. E fique-
mo-nos por aqui – pelos treinado-
res. Os restantes elementos da 
estrutura, que são muito impor-
tantes também, ficam para futura 
análise. E que critérios deve haver 
na escolha dos treinadores? Ex-jo-
gadores? Licenciados em desporto 
e educação física? Jovens? Menos 
jovens? Deve haver limite mínimo 
de idade para se ser treinador? Os 
“melhores” treinadores devem 
estar nos escalões mais velhos? 
Porque normalmente a maior par-
te dos treinadores quer treinar os 

juniores? De que forma se deve le-
var em conta a ambição dos treina-
dores em fazerem carreira? Como 
devem ser avaliados os treinado-
res? E por quem? Os treinadores 
devem acompanhar os mesmos 
jogadores ao longo da formação?
Muitas perguntas para respostas 
de muitos gostos e feitios. Haverá 
receitas mágicas? O que funciona 
num clube, funcionará de igual for-
ma noutro?
Independentemente de tudo, a 
mim o que me parece óbvio é que 
quem quer ter jogadores de quali-
dade no futebol sénior, tem de ter 
bons treinadores. Muito bons trei-
nadores. É disso que o futebol de 
formação precisa. Resta definir o 
que é isso de “muito bons treinado-
res”. Para mim é: alguém com co-
nhecimento do futebol, que domi-
ne os princípios da modalidade, 
que tenha competências sociais e 
humanas, sendo um exemplo, para 
passar valores, com experiência, 
que tenha passado por diferentes 
contextos, com mística, que co-

nheça o clube, que defenda o pro-
jecto, que não queira andar no fu-
tebol de formação para se promo-
ver e chegar aos seniores, que 
tenha gosto por se dedicar a uma 
causa que não dá grande visibilida-
de e se a der, é passados alguns 
anos. Como é difícil ter tudo isto 
numa só pessoa, a complementari-
dade dos elementos da equipa 
técnica poderá dar óptimo 
resultado.

Feliz 2020!

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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O 
Seminário In-
ternacional so-
bre “O Despor-

to para Desenvolvimento 
Intelectual” organizado 
pela Associação Nacional 
de Desporto para Desen-
vo l v i m e n t o  I n t e l e c t u a l 
(ANDDI Portugal) e pela 
Federação de Dança Des-
portiva (FPDD) reuniu di-
versos especialistas nacio-
nais e internacionais, na 
Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, en-
tre sexta-feira e sábado, 
dias 6 e 7 de dezembro.

A Câmara Municipal de 
Paredes foi uma das entida-
des convidadas a testemu-
nhar e a partilhar experiên-
cias que resultam do traba-
l h o  q u e  t e m  v i n d o  a 
desenvolver no Desporto 
Adaptado. Os projetos mu-
nicipais do Concelho de Pa-
redes envolvem os Pelouros 
do Desporto e da Ação So-
cial. Nas diversas iniciativas 
desenvolvidas e monitoriza-

das pelo Município de Pare-
des, na vertente inclusiva e 
adaptada das modalidades, 
a natação, o golfe, o boccia e 
a orientação têm merecido 
total atenção dos vários téc-
nicos nesta área. Recorde-
-se que Paredes, no âmbito 

do Plano de Atividades do 
Grupo de Trabalho para a 
Inclusão dinamizou este ano 
um conjunto de ações, des-
de o “I Encontro de Boccia 
Inclusivo”, envolvendo cerca 
de 100 participantes. Reali-
zou as “I Jornadas – Despor-

to para Todos”, no âmbito da 
Semana Europeia do Des-
porto, onde contou com 
participação das três insti-
tuições locais que traba-
lham com a população com 
deficiência e incapacidade. 
A iniciativa beneficiou cerca 

de 250 pessoas com incapa-
cidades diversas e grau de 
deficiência.

A autarquia paredense 
promoveu em parceria com 
a ANDDI Portugal o “I En-
contro Aquático Cidade de 
Paredes”, uma Iniciativa que 

envolveu cerca de 150 atle-
tas nadadores,  jovens e 
adultos, portadores de Defi-
ciência Intelectual e Síndro-
me de Down e Autismo pro-
venientes de entidades lo-
cais e de fora do Concelho.

Do programa de Des-
porto Adaptado do Municí-
pio de Paredes, destaca-se 
a dinamização quinzenal 
das atividades “ Vamos à 
água”, com 150 participan-
tes, do projeto “Vamos ao 
Golfe”, que envolve 80 “gol-
fistas” e a iniciativa “Boccia 
vai às escolas/instituições” 
q u e  j á  c o n t a  c o m  4 5 
praticantes.

No apoio às instituições 
é também referência a pro-
moção de aulas regulares 
semanais com equipa de 
natação adaptada, consti-
tuída por 5 elementos do 
EMAÚS e CED – Sobrosa, a 
qual participou já em duas 
competições de natação, 
designadamente em Espi-
nho e Penafiel.

Paredes apresentou Desporto Adaptado 
em “Seminário Internacional”
PARTILHA. Câmara Municipal de Paredes foi uma das entidades convidadas a testemunhar e a partilhar experiências

Paredes distinguido como "Município Amigo do Desporto 2019"
A bandeira de “Município 

Amigo do Desporto” foi en-
tregue à autarquia de Pare-
des durante a Gala da Asso-
ciação Portuguesa de Ges-
t ã o  d o  D e s p o r t o 
(APOGESD) – Cidade Social 
que decorreu, a 29 de no-
vembro no Funchal.

A cerimónia realizou-se 
no âmbito do XX Congresso 

da APOGESD e que reuniu 
cerca de 300 participantes. 
O tema central do fórum foi 
o desporto e a atividade físi-
ca nas políticas de desenvol-
vimento local e regional.

O Vereador do Pelouro 
do Desporto, Paulo Silva, em 
nome da Câmara de Paredes 
recebeu o galardão “Municí-
pio Amigo do Desporto” que 

reconhece as boas práticas e 
formação em relação ao mo-
delo de intervenção dos mu-
nicípios nos programas de 
atividades físicas e no desen-

volvimento desportivo, bem 
como os resultados obtidos 
pelos municípios portugue-
ses durante o ano. No Muni-
cípio de Paredes, “a atividade 

desportiva é entendida co-
mo uma necessidade estra-
tégica na vida dos cidadãos, 
quer como forma de assegu-
rar o desenvolvimento pes-

soal, quer como garantia de 
uma vida saudável e com 
mais qualidade para todos", 
salientou o Vereador do 
Desporto, Paulo Silva.
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Feliz 2020

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

Desejamos a todos os cliente e amigos um Feliz 2020

António Orlando  | texto

O 
R a l i  T e r r a s 
d´Aboboreira 
realiza-se a 13 e 

14 de junho, prova organiza-
da pelo Clube Automóvel de 
Amarante a contar para o 
Campeonato de Portugal de 
Ralis (CPR) que neste ano de 
2020 se vai realizar em pisos 
de terra. Refira-se que nos 
dois últimos anos, o rali que 
se realiza mais perto do con-
celho de Paredes, foi dispu-
tado em piso de asfalto.

A passagem para terra, 
era um anseio do clube orga-
nizador e dos municípios que 
apoiam a realização do rali – 
Amarante, Baião, Marco de 
Canaveses — que encontrou 
sempre a melhor recetivida-
de por parte do presidente 
da Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting 
(FPAK), marca o regresso a 
palcos excelentes e a classifi-
cativas emblemáticas das 
s e r ra s  d a  A b o b o r e i ra  e 
Marão.

A subida de categoria do 
Rali Alto Tâmega, organiza-
do pelo CAMI, ao mais alto 
patamar nacional, é outra 
das novidades do CPR de 
2020, e que passam ainda 
pela bonificação da qualifi-
cação, uma final nacional pa-
ra os melhores dos Regionais 
e um campeonato júnior, 
com idade limite de 27 anos.

Com a inclusão do Rali Al-
to Tâmega, que em 2019 te-
ve o estatuto de prova-can-
didata, o calendário do CPR 
passa a ter,  de novo,  10 
provas.

O figurino do campeona-
to que é muito justamente 
considerado a jóia da coroa 
do automobilismo nacional 
terá por base em duas fases 
– terra e asfalto — com cinco 
ralis cada.

A abrir a época nos dias 
29 de fevereiro e 1 de março, 
o Serras de Fafe volta a ser 
pontuável para o Iberian 
Rally Trophy e poderá vir a 
incluir duas classificativas, 
que em tempos integraram o 
Rali de Portugal.

O Rali dos Açores, prova 
do Campeonato Europeu de 

Rali, é a etapa seguinte do 
CPR, surgindo Mortágua an-
tes do Rali de Portugal.

A encerrar a fase de terra 
as máquinas vão acelerar pe-
la última vez nos pisos de ter-
ra das serras da Aboboreira e 
do Marão.

O Rali Vinho da Madeira, 
no primeiro fim de semana 
de agosto, marca o início da 
segunda metade do CPR e da 

fase de asfalto. O regresso a 
solo continental acontece 
em Castelo Branco, seguin-
do-se os ralis Vidreiro/Cen-
tro de Portugal e Alto Tâme-
ga, numa região que está de 
regresso às provas de 1.º pla-
no,  após largos anos de 
ausência.

A terminar, como é habi-
tual, o Rali do Algarve.

Os campeonatos dos últi-

mos anos têm sido renhidos 
até ao fim, como foi o caso de 
2019 onde Ricardo Teodósio 
(Skoda Fabia) foi campeão, à 
frente de Bruno Magalhães e 
Armindo Araújo, ambos ao 
volante do Hyundai i20 R5.

P o r  c á ,  e m  P a r e d e s , 
aguarda-se que João Barros 
e o seu Skoda Fabiá tenha 
uma participação mais ativa 
no CPR, até porque o piloto 
de Rebordosa na ponta final 
da última temporada passou 
a integrar o team da ARC 
Sport, de Aguiar da Beira, 
c a m p e ã  n a c i o n a l  d e 
equipas.

Apesar deste aumento do 
número de provas do CPR– 
de nove para 10 – e atenden-
do à questão dos custos, os 
pilotos vão continuar a no-
mear oito ralis, contando os 
sete melhores resultados.

Deste modo, os clubes or-
ganizadores vão ter de se 
esforçar para garantir o 
maior lote de concorrentes 
nos respetivos ralis.

EQUIPAS OFICIAIS

DO WRC DE OLHO

NO CAMPEONATO

Uma outra novidade será 
a atribuição de 1 ponto-
-bónus ao piloto mais rápido 
na qualificação. Um aliciante 
para os concorrentes e para 
o público na perspetiva da 
FPAK, empenhada em man-
ter o elevado nível do CPR.

Nesta linha, as equipas 

oficias do WRC terão já ma-
nifestado interesse em parti-
cipar em alguns ralis do Cam-
peonato de Portugal, no sen-
tido de prepararem algumas 
provas do Mundial, uma vez 
que hoje em dia há fortes 
restrições à realização de 
testes.

A participação de tais 
equipas não terá interferên-
cia em termos de classifica-
ção nos ralis nacionais: ape-
sar de pretenderem não cor-
rer com qualquer número 
zero, os carros alinharão em 
prova, mas sem que lhes seja 
averbado, em termos de 
classificação nas especiais, 
qualquer tempo. Essa infor-
mação fica restrita à própria 
equipa.

No plano doméstico, vai 
ser criado um campeonato 
Júnior, com 6 provas, incluin-
do Regionais e CPR, para pi-
lotos até aos 27 anos e sem 
inscrição obrigatória.

A criação de uma Taça 
que consagre o campeão dos 
campeões dos Regionais é 
outra novidade.

São elegíveis para partici-
par nessa final, os cinco pri-
meiros classificados de cada 
uma das categorias (4×4 e 2 
Rodas Motrizes de cada 
campeonato regional (Nor-
te, Centro e Sul).

Os 30 pilotos assim apu-
rados decidem num rali úni-
co a designar o vencedor 
absoluto.

Rali Terras d´Aboboreira 2020 em terra
AUTOMOBILISMO. Em Paredes, aguarda-se que João Barros e o seu Skoda Fabiá tenha uma participação mais ativa no CPR. 
Piloto de Rebordosa integra a equipa da ARC Sport, de Aguiar da Beira, campeã nacional.

Calendário CPR 2020

29 Fev/01 Março Rallye Serras de Fafe
28/29 Março Azores Rallye
18/19 Abril Rali de Mortágua
23/24 Maio Vodafone Rally De Portugal
13/14 Junho Rali Terras D’ Aboboreira
4/5 Julho Rali De Castelo Branco
1/2 Agosto Rali Vinho da Madeira
5/6 Setembro Rali do Alto Tâmega
10/11 Outubro Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande
14/15 Novembro Rallye Casinos do Algarve
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Deseja um  
Feliz Ano de 2020

A LORD RECOMENDA

LIVRO: A HERANÇA

AUTOR: JOHN GRISHAM

John Grisham regressa ao cená-
rio e à personagem principal de Tem-
po de Matar, um dos romances mais 
populares dos nossos tempos. 

Seth Hubbard é um homem de 
idade com fortuna, que está a mor-
rer de cancro dos pulmões. Não con-
fia em ninguém. Antes de se enfor-
car num sicómoro, Seth faz um novo 
testamento. Este documento irá ar-
rastar os seus filhos adultos, a sua 
empregada negra e o advogado Jake 
Brigance para um conflito dramáti-
co e arrasador, semelhante àquele 
que, apenas três anos antes, fez de 
Jake um dos advogados mais conhe-
cidos da região. 

O segundo testamento levanta 
muito mais questões do que aquelas 
a que responde. Por que razão dei-
xaria Seth quase toda a sua fortuna à 
empregada? Teria a quimioterapia 
afetado a sua lucidez? 

John Grisham regressa ao cená-
rio e às personagens que fizeram 
dele o romancista preferido da 
América, enfrentando uma vez mais 
um julgamento ferozmente contro-
verso, que irá revelar velhas tensões 
raciais e obrigar o Condado de 
County a confrontar a sua história.A 

Fundação A LORD e a 
sua Biblioteca come-
moraram, no dia 7 de 

dezembro, mais um aniversário, o 
XXIII e o XIX respetivamente.

A abrir a festa que decorreu no 
Auditório da Fundação, o grupo de 
mulheres que frequenta os ateliês 
no Museu A LORD, apresentou a 
peça de teatro “As galinhas falado-
ras” de Luísa Ducla Soares.

“E se de repente, o meu objeto 
predileto ganhasse vida e falasse? 
O que diria?” Foi a partir deste mo-
te, que o Grupo de teatro LORDa-
tor apresentou as suas histórias, 
de uma maneira “divertida e emo-
cionante”, dando a conhecer ao 
público os seus objetos favoritos e 
a importância que têm na vida de 
cada um.

Após estes momentos cheios 

de emoção e boa disposição, o Pre-
sidente e a Coordenadora da Fun-
dação A LORD procederam à en-
trega de certificados, no âmbito da 
Formação Profissional, aos parti-

cipantes do curso da área da eletri-
cidade e energia.

Usaram, depois, da palavra o 
Presidente da Fundação A Lord, 
Francisco Ramos, e o Vice-Presi-

dente da Câmara de Paredes, Dr. 
Francisco Leal que saudaram to-
dos os presentes e enalteceram a 
boa prestação dos dois Grupos in-
tervenientes, salientando tam-
bém a ação interventiva desta ins-
tituição no desenvolvimento cul-
tural de Lordelo. 

Por fim, o público presente foi 
convidado a cantar os parabéns às 
aniversariantes e a saborear o bo-
lo festivo. Para assinalar a data, to-
dos receberam uma lembrança.

XXIII Aniversário da Fundação 
A LORD e XIX Aniversário  
da Biblioteca enchem Auditório
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O Natal na Palestina ocupada

O 
artista britânico 
Bansky criou 
uma obra intitu-

lada “Cicatriz de Belém” 
que expôs num Hotel em 
Belém, na Cisjordânia. O 
presépio murado de 
Bansky ilustra um muro 
com um tiro de morteiro, 
desenhando uma estrela. 
A estrela (star) transfor-
mou-se em cicatriz (scar). 
O muro entre Israel e os 
territórios palestinianos 
considerado ilegal pelo 
Tribunal Penal Interna-
cional de Haia. 
A partilha do território 
da Palestina proposta na 
Resolução 181, da As-
sembleia Geral da ONU, 
aprovada em 29 de no-
vembro de 1947, garan-
tia 55% ao Estado Judai-
co e 44% ao árabe, fican-
d o  J e r u s a l é m  s o b 
controlo internacional, 
com estatuto especial. 
Era uma decisão polémi-
ca para ambas as partes, 
mas o contexto era difícil.  
O imperialismo britânico 
tinha pesadas responsa-
bilidades na criação do 
problema palestiniano, 
pois sendo potência ocu-
pante da Palestina desde 
1917, tinha prometido 
ao movimento sionista a 
instalação de um Estado 
Judeu na Palestina, em 
segredo e á revelia das 
populações locais e dos 
seus interesses. No es-
plendor do imperialismo 
e do colonialismo britâni-
co, era prática comum 
impor o poderio e a arbi-
trariedade. Mais tarde 
um outro imperialismo, o 
norte-americano, tomou 
as rédeas da influência 
local e agravou e mante-
ve o contra-senso. 
 O estado de Israel, pro-
clamado em maio de 
1948, beneficiando do 

armamento fornecido 
pelos britânicos ocupava 
então quase 80% do ter-
ritório palestiniano. Fica-
vam os 20% restantes 
distribuídos pela Cisjor-
dânia sob a alçada jorda-
na e Gaza sob controlo 
egípcio. Cerca de 750 mil 
palestinianos foram ex-
pulsos das suas terras. 
Em 1967, a guerra envol-
vendo potências regio-
nais permitiu a Israel am-
pliar a sua presença, dei-
xando aos palestinianos 
a soberania limitada da 
Cisjordânia, da faixa de 
Gaza e de Jerusalém 
Oriental, reconhecida 
pelos Acordos de Oslo. 
Mas Israel não desistiu 
de eliminar os palestinia-
nos. Com a política dos 
colonatos, de controlo 
das principais vias de co-
municação com os famo-
sos checkpoints, da cons-
trução de um Muro de 
Separação, do cerco de 
Gaza desde há 12 anos, “a 
maior prisão a céu aberto 
do mundo”, as humilha-
ções e violência são práti-
ca diária, beneficiando da 
benevolência da Comu-
nidade Internacional. Os 
números são impressio-
nantes e inéditos do con-
texto internacional: em 
2018, 300 assassinatos 
pelas forças de ocupação 
sionistas, incluindo 57 

crianças; 5500 presos 
políticos palestinianos, 
incluindo 900 crianças 
detidas; em Gaza um mi-
lhão e meio de pessoas 
têm acesso à electricida-
de seis horas por dia. 
A afronta ao direito in-
ternacional e aos princí-
pios da Carta das Nações 
Unidas teve mais um de-
senvolvimento com o re-
conhecimento pelo Esta-
dos Unidos da América 
de Jerusalém como capi-
tal de Israel e da legalida-
d e  d o s  c o l o n a t o s 
sionistas.
A política de Portugal pa-
ra com a Palestina, sub-
serviente com as políti-
cas da NATO, não se coa-
d u n a  c o m  a  f i r m e 
denúncia da política de 
Israel, nem enquadra 
acordos de cooperação 
policial ou militar com es-
se Estado. Portugal ao 
contrário do que diz San-
tos Silva não é, nem quer 
ser aliado de um Estado 
terrorista. Contra isso se 
pronuncia a consciência 
democrática e universal, 
e com todo o propósito 
nesta data de evocação e 
festividade.   
Para Bansky não há dúvi-
das sobre o papel de de-
núncia da Arte, da verda-
deira Arte. Até porque o 
s i l ê n c i o  d e  a l g u n s  é 
criminoso.

Estatuto Editorial

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

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade das pessoas e das institui-
ções e a sua privacidade.

C
onfesso que ainda não en-
tendi as reações adversas 
que a jovem Greta causa 

nos adultos. Esta jovem tem de-
monstrado ter a força e determi-
nação dos jovens. 
A sua luta e o seu envolvimento 

são do mais genuíno que podemos 
encontrar nos jovens. 
Eles são muitas vezes a consciên-
cia da sociedade e o motor das 
mudanças.
Pretender denegrir as suas atitu-
des e convicções e manifestamen-
te não compreender e temer a ca-
pacidade de mudança dos jovens 
sobre a sociedade.
A sociedade precisa cuidar me-
lhor de sua juventude, mas para 
tanto, é necessário que toda so-
ciedade se envolva nas discussões 
que ocorrem em âmbito nacional 
e internacional. 

A jovem  Greta

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

C
om o Natal a passar, ficam 
para trás semanas rechea-
das da azáfama do convívio 

familiar e da amizade característi-
cas desta época do ano. Que bem 
que soube ter no Natal uma pausa 
na semana! E que bom que é ter o 
A n o  N o v o  a  c o m e ç a r  a s s i m 
também!
Nos preparativos habituais de Na-
tal, a tentação de enviar aos ami-
gos um cartão com uma árvore de 
Natal cheia de bolinhas e com um 
senhor velhinho barbudo e barri-
gudo é sempre maior do que enviar 
um cartão cheio de alma e genuíno 
no seu significado, com o Menino 
Jesus e o Presépio, transmitindo o 
que é verdadeiramente o Natal.
O vulgarizado velhinho com fartas 
barbas brancas, trazido pela Coca-
-Cola e outras empresas que esti-
mularam o consumo tem refletido 
uma evolução onde se tende a des-
valorizar os valores do São Nico-

lau, suportados na dádiva ao próxi-
mo e na caridade… 
O Natal, com fundamento cristão, 
simboliza o nascimento e o amor 
gratuito pelo próximo. Um amor 
que se manifesta na paz, na doen-
ça, na dádiva, na caridade e na aju-
da aos outros, sem nada exigir em 
troca. 
Assim, este Amor de Natal é o meu 
postal para todos nesta época e 
também para o novo ano!
Com isto, ouso refletir sobre os de-
safios de 2020, sobre o que é hu-
manamente justo e estrategica-
mente necessário.
Nesse ano que aí vem, temos ainda 
um português a liderar as Nações 
Unidas, e uma esperançosa nova 
presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, com a sua 
proposta de reverter o fracasso 
que foi a cimeira climática de Ma-
drid (COP25), com o seu Green 
Deal que irá arrancar este ano. O 
Governo Português irá assumir a 
presidência portuguesa do Conse-
lho da União Europeia para ter to-
dos os holofotes virados para 
Lisboa.
O ano inicia-se com Lisboa como 
Capital Verde Europeia, a primeira 
cidade do Sul da Europa a receber 
este galardão, uma responsabili-
dade maior que não pode ser de-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Dos “valores” de Natal aos des   afios para 2020

mariocamilomota@gmail.com
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A classe política deve elaborar em 
parceria com a sociedade um con-
junto de políticas públicas que 
conduzam o jovem a um futuro 
digno.
Essas medidas têm que englobar, 
entre outros direitos, a saúde, ha-
bitação, segurança, segurança 
alimentar e geração de emprego 
para a família, além das ações es-
pecíficas como combater a explo-
ração do trabalho infantil; a prote-
ção à gravidez na adolescência; a 
educação de qualidade e a qualifi-
cação profissional. 
É em busca desses ideais que por 

todo o mundo os jovens têm 
lutado.
Sem esquecer que para concreti-
zarmos essa mudança, cabe ao 
próprio jovem reinvindicar e assu-
mir seu papel na participação de 
movimentos sociais e políticos. 
Afinal, eles são o fundamento a 
qualquer mudança na história, na 
política e no desenvolvimento 
econômico.
Nada pode ser feito sem a partici-
pação ativa da Juventude.
E Greta é uma jovem empenhada 
e motivadora.
Feliz Ano Novo

Dos “valores” de Natal aos des   afios para 2020

fraudada num momento em que se 
vive de excessos do imobiliário ri-
beirinho, da balbúrdia turística 
permanente e de proliferação dos 
resíduos. A Capital Verde terá de 
ser um reconhecimento de quali-
dade ambiental urbana por quem 
vive a cidade, um exemplo da capi-
tal para os outros municípios em 
termos de dinâmica ambiental eti-
camente correta, o que significa 
evoluir para uma economia sus-
tentável, usando e inovando com 
tecnologias mais limpas, novos 
modelos de produção mais eficien-
tes, e com vantagens para a redu-
ção da fatura energética, para a 
qualidade do ambiente e para a 
saúde pública.
Em 2019 a sociedade civil foi deci-
siva em todos os processos de mu-
dança, e nela as ONGA e os movi-
mentos juvenis ganharam uma voz 
melhor e mais incisiva, apesar da 
vergonhosa displicência de muitos 
líderes políticos. Assim terá de vol-
tar a ser em 2020!
Com estes desígnios, que são de 
humanidade, vale bem a pena re-
gistar, de 2019, três grandes reali-
dades que ficaram mais evidentes: 
a força destrutiva das alterações 
climáticas, a revolta popular anár-
quica, fruto das fortes desigualda-
des sociais e as consequências trá-

gicas da inoperacionalidade da 
ação do Estado central e local.
Felizmente ou porque temos bran-
dos costumes, na nossa região não 
fomos alvo de greves, bloqueios ou 
anarquia (como se viu um pouco 
por todo o mundo – Hong Kong, 
Caracas, Santiago do Chile, Barce-
lona); contudo, mais uma vez ficou 
patente que os desafios do próxi-
mo ano passam pela vigilância dos 
rios, ativa e contínua, a fim de evi-
tar as descargas que afetam a saú-
de das pessoas, a agricultura da 
região e as consequências da im-
previsibilidade das subidas das 
águas; pela reflorestação susten-
tável, eficaz, segura e produtiva 
como aposta na reorganização da 
prevenção e na resposta pronta ao 
combate aos incêndios florestais e 
também pela revitalização da ati-
vidade económica, da indústria 
transformadora e tecnológica que 
permita evitar a emigração e o de-
semprego que continua bem pa-
tente no Vale do Sousa. 
Em poucas palavras, fomentar com 
humildade um crescimento econó-
mico sustentável, feito com alma e 
coração, sempre em nome dos ou-
tros, dos que nos estão próximos 
apesar de muitas vezes nem os ver-
mos. Vamos a isso! Feliz 2020!

psilvaparedes@gmail.com

Votos para 2020

O 
A n o  d e  2 0 1 9 
termina da me-
lhor forma com 

o arranque das obras nas 
EB 2.3 de Rebordosa e de 
Lordelo. Foi sem dúvida 
uma excelente notícia, 
sendo que estas duas es-
colas fazem parte de um 
conjunto vasto de esco-
las de Paredes que neces-
sitam urgentemente de 
obras, felizmente nestas 
duas podemos já come-
çar. Graças ao trabalho 
do executivo, consegui-
mos em 2019 desblo-
quear os fundos necessá-
rios para a realização das 
obras das escolas de Re-
bordosa e Lordelo e vi-
mos ainda a verba ser au-
mentada, possibilitando 
a renovação das mesmas 
com custos reduzidos pa-
ra o Município.
Continuaremos a traba-
lhar para que em 2020 
consigamos convencer o 
Estado Central a apoiar a 
Câmara Municipal para 
que possamos também 
realizar obras nas E.B 2.3 
de Paredes, Sobreira, 
Cristelo e nas Secundá-
rias de Vilela e de Baltar.

O término do ano com o 
arranque destas obras, 
abre boas perspetivas 
para 2020, no início do 
novo ano teremos opor-
tunidade de conhecer a 
empresa vencedora do 
concurso para a realiza-
ção da remodelação do 
Pavilhão Municipal de 
Paredes, dando assim 
mais um passo para o ar-
ranque das obras no 
complexo desportivo 
das Laranjeiras.
Estou certo que 2020 
será o ano da verdadeira 
mudança em Paredes, 
vamos assistir ao início 
d e  u m  c o n j u n t o  d e 
obras que vão melhorar 
significativamente a 
qualidade de vida dos 
Paredenses, ao nível da 
mobilidade tudo indica 
que veremos sair do pa-
pel um elevado número 
de obras que dotarão 
todas as freguesias do 
Concelho de mais pas-
seios pedonais, permi-
tindo assim criar mais 
condições para a mobili-
dade dos peões nas ruas 
das nossas freguesias e 
aumentando a seguran-
ça dos nossos peões.
A tão desejada piscina 
ao ar livre poderá tam-
bém ver o seu arranque 
já no novo ano, possibili-
tando aos Paredenses o 
usufruto de um espaço 
apelativo principalmen-

te nos dias mais quentes 
do ano.
Mas, nem só ao nível das 
obras teremos boas no-
vas, a melhor das novida-
des para 2020 é a redu-
ção significativa da taxa 
de IMI em 2020, assim 
este novo ano vai permi-
tir pagar a mais baixa ta-
xa de IMI de sempre - 
0,33%  representado 
uma descida muito signi-
ficativa do valor a pagar . 
Com esta medida deixa-
mos de pertencer ao re-
duzido leque de municí-
pios que cobravam os va-
lores mais elevados de 
IMI e aproximamo-nos 
cada vez mais dos muni-
cípios que cobram o valor 
mais baixo legalmente 
permitido.
Estou confiante que 
2020 vai ser o ano da 
consolidação de uma no-
va dinâmica que veio pa-
ra dar vida a Paredes, o 
regresso a Paredes de 
eventos como a Handball 
Cup, vai permitir afirmar 
o concelho na rota dos 
grandes eventos.
Resta desejar que além 
de tudo isto, o ano de 
2020 traga principal-
mente muita saúde, mui-
tos sucessos pessoais e 
profissionais para todos, 
e que seja um ano de Co-
ração cheio.
Votos sinceros de um 
2020 feliz para todos. 

Por
PAULO
SILVA
Professor



22 Sexta-feira 3 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

AGOSTINHO DA SILVA 
CARNEIRO DE BARROS
(CAFÉ S. JOÃO- CAMPO VILELA)
Faleceu no dia 23 de dezembro com 67 anos. 

Era natural de Vilela – Paredes e residente na Av. 25 de Abril, 
nº. 18,Vilela, Paredes.   Era casado com Maria Amélia Ferreira 
da Silva Barros.
 
AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhas,	netos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 4 
janeiro pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pam nestes actos religiosos.

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

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

FALECEU

ADELINO FERNANDO 
SOARES MARTINS
Faleceu no dia 27 de dezembro com 53 anos. 
Era natural de Ferreira – Paços de Ferreira  
e residente na Rua de Sedouros, nº. 351, B 4º 

drt. Paredes. Era casado com Maria Deolinda Alves  
de Barros Martins.
 
AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 4 ja-
neiro pelas 19:00 horas na Igreja Matriz de Paredes. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participam nestes 
actos religiosos.

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

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

PAREDES

FALECEU

FERNANDO DE  
SOUSA BARBOSA
Faleceu no dia 17 de dezembro com 87 anos. 
Era natural de Rebordosa – Paredes  

e residente na Rua Correlo, nº. 43, Gandra, Paredes.  
Era casado com Clarinda Moreira da Silva.  

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

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

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

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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
FERREIRA MENDES
Faleceu no dia 18 de dezembro com 61 anos. 
Era	natural	de	Irivo	–	Penafiel	e	residente	 

na Rua D. Afonso Henriques, nº. 2, Paredes. Era solteiro.  

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO RUFINO  
DE ALMEIDA DIAS
Faleceu no dia 21 de dezembro com 61 anos. 
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua do Guardão, nº. 335, Lordelo, Paredes.   
Era casado com Maria Donzília Pinto Pereira Dias.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO  
DOS SANTOS BESSA
Faleceu no dia 25 de dezembro com 69 anos. 
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. de Baixo das Casas da Conferência, nº. 12, Besteiros, 
Paredes.  Era casado com Maria da Glória Moreira de Sousa.

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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

EDUARDO DIAS COELHO
Faleceu no dia 25 de dezembro com 88 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua do Herdeiro, nº. 398,  
Vila Cova de Carros, Paredes.  

Era casado com Maria Rosa Pacheco Soares.

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

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

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

LUÍS GONZAGA  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 19 de dezembro com 75 anos. 

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúvo de Lurdes Mendes de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES

FALECEU

ANA ROSA DE  
OLIVEIRA MENDONÇA
Faleceu no dia 18 de dezembro com 71 anos. 

Era natural de Bitarães-Paredes e residente  

em Beira, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES
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FALECEU

MARIA JOSÉ  
LEAL MARTINS
Faleceu no dia 18 de dezembro com 80 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes  

e residente na Trav. Aldeia Nova, nº. 98, Duas Igrejas, Paredes.  
Era viúva de António Moreira Leal.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

HUMBERTO  
RIBEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 24 de dezembro com 82 anos. 
Era natural de Angola e residente 

 na Av. Bombeira Voluntários, nº. 221, 1º Esq. Paredes.  
Era casado com Cassilda de Oliveira Ramos Ribeiro da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

MARIA AMÉLIA MOREIRA
Faleceu no dia 19 de dezembro com 91 anos. 

Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua da Vila, nº. 319, Lordelo, Paredes.   

Era viúva de Joaquim Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 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

MARIA DA GLÓRIA  
DA SILVA TELES
Faleceu no dia 20 de dezembro com 85 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua das Cavadas, nº. 41, Mouriz, Paredes.   
Era divorciada

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

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

A TILCARNES deseja-lhe um Feliz Ano de 2020

Aluga-se
Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES  /  917 205 438

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Feliz Ano de 2020

PUB

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

Rua Dr. José Correia, nº71

2º Esquerdo - Castelões de Cepêda 

4580 - 128

Paredes

O seu jornal

Novas 
instalações do 

Progresso de Paredes
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