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GOVERNO REABRE  
PROCESSO PARA CORRIGIR 
MAPA DAS FREGUESIAS DESTAQUE

ALUNO DE REBORDOSA 
DISTINGUIDO A NÍVELNACIONAL 
POR MÉRITO ESCOLAR 17 PÁG. 17

AUTARQUIAS. Os critérios “devem ser estabelecidos com as associações representativas 
dos municípios e das freguesias, antes de se avançar”, defende o secretário de Estado  
da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho. Costa quer Juntas de Freguesia 
com  autarcas em exclusividade
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TRANSPORTE PÚBLICO  
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NOVO CORONAVÍRUS
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EM ACIDENTE LABORAL PÁG. 4
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EDITORIAL/OPINIÃO

E já estamos em 2020. Dese-
jo a todos leitores um Ano 
Novo cheio de concretiza-
ções tanto a nível pessoal 
como profissional. 
Ainda se lembra quais os 
“desejos” que pensou para 
2020 na passagem de ano 
enquanto comia as doze 
passas? Passados estes dias, 
quanto avançou? Afinal, se-
rá que continua tudo igual? 
Como sabe, a realização 
pessoal e profissional vai 
além do mero desejo da von-
tade de conseguir algo. É 
pois necessária ação! Mui-
tas vezes não sabendo como 
principia-la os anos conver-
tem-se em meras repetições 
e num acúmulo de insatisfa-
ção associado a emoções/
pensamentos negativos que 
o afastam do seu bem-estar 
integral. 

O bem-estar Integral 
pode ser decomposto 
no bem-estar:
Físico
Mental
Social
Espiritual

Só o equilíbrio destes parâ-
metros permite ter saúde, 
assim como uma perceção 
de Felicidade na sua Vida.
Caro leitor, em qual ou quais 
d e s t e s  a s p e t o s  p r e c i s a 
evoluir? 
Que se propõe fazer neste 
ano de 2020 de diferente do 
que fez nos anos anteriores 
para atingir o que deseja?
Qual o melhor caminho a 
percorrer?
Através do Coaching será 
levado a uma profunda re-
flexão que lhe permitirá tra-
çar um caminho com objeti-
vos a curto, médio e longo 
prazo que o tornarão autó-
nomo e “piloto” da sua Vida. 
Afinal, se as ações do passa-
do o transformaram naquilo 
que é hoje, as ações do pre-
sente vão ditar a sua trans-
formação no futuro.
Permita-se Evoluir!

Ano novo, 
vida nova

JOSÉ CASTRO

Nutricionista (2957N) 

na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt

       TRIBUTO …

R
ecordar a forma como o cor-
reio era distribuído porta a 
porta pelos carteiros, a pé ou 

de bicicleta, munidos de um grande saco 
de couro retangular, a abarrotar com 
cartas e embrulhos, faz-nos recuar no 
tempo e também na certeza de termos a 
correspondência em tempo certo, que 
hoje nos faz ter saudade. O Concelho de 
Paredes sempre se orgulhou de ter uma 
estação dos CTT com excelentes cartei-
ros, que percorriam o seu giro e sabiam 
de cor os nomes de cada residente. Mui-
tos foram os que exemplarmente nos 
serviram, sempre com dignidade e orgu-
lho no seu honroso trabalho. Hoje, pres-
to tributo ao Sr. Aníbal Ferreira Borges, 
carteiro desde os 22 anos até à sua apo-
sentação. Nasceu em 1924, na Vila de 
Paredes, fez a instrução primária e foi 
para Alfaiate. Aprendeu a arte mas tam-
bém resolveu ir para os CTT, no tempo 
do Correio-Mor. Serviu o público em 
vários giros no Concelho, criando uma 
enorme carteira de amigos, por quem 
era muito estimado. Mais tarde, passou 
a distribuidor da correspondência rece-
bida na estação pelos outros carteiros 
dos giros de destino. Fazia-o com tal efi-
ciência que dificilmente alguma carta seria trocada 
ou retida. Para tal, levantava-se muito cedo para 
receber o correio geral entregue pela carrinha que 

vinha do Porto. Mas nunca perdeu a sua obrigação 
de carteiro da Vila, fazendo o giro local. Era uma 
personalidade muito atenta à sua profissão e cum-

pridor. Ao fim da tarde era o responsá-
vel pelo envio para o exterior de toda a 
correspondência recebida na estação 
ou depositada nos Marcos do Correio, 
serviço que fazia quase sempre para 
além da sua hora de trabalho. Era o pri-
meiro a chegar aos CTT e o último na 
saída. Este era um daqueles trabalhos 
pouco visíveis, talvez mesmo por ser tão 
eficiente, e de que só se dá conta do seu 
valor quando falta. Casado e pai de cin-
co filhos, complementava o salário ao 
fim do mês, trabalhando de alfaiate em 
casa, com ajuda da esposa e dos filhos. 
Nas horas vagas, que eram poucas, cola-
borava com o União Sport Club, tendo 
recebido o emblema de Prata do clube 
em cerimónia pública no Campo das La-
ranjeiras. O seu sonho era ter um filho 
carteiro, tal era o gosto pela profissão, 
tanto que, depois da sua aposentação, 
todos os dias se deslocava aos CTT para 
cumprimentar todos os colegas e ami-
gas da estação. Funcionário muito sere-
no, delicado e respeitador, juntou ao seu 
currículo a sua competência profissio-
nal, a prontidão na missão, a estima e 
confiança de todo o pessoal da Estação 
dos CTT e de quem ele servia diaria-

mente. Como tal merece ser lembrado. Partiu em 
2000, deixando muitas saudades a todos os amigos 
e à sua família.

Aníbal Ferreira Borges (Carteiro)

POR: GASTÃO MOREIRA

S
urgiu há pouco tempo na Tele-
visão Espanhola um formato 
depois importado pela Televi-

são Portuguesa chamado “O Ministério 
do Tempo” onde se reinventava, viajan-
do no tempo, episódios do passado.

O objetivo dos protagonistas – os 
“bons” da série - era intervir no passado 
não deixando que se alterasse o curso 
“normal” da história como ela se passou, 
uma vez que havia um lado mau do futu-
ro (do presente) que, também viajando 
no tempo, queria conduzir a humanida-
de para o caminho do mal, identificado 
como um caminho diferente do caminho 
que a história efetivamente seguiu, e 
não para este caminho, mesmo sem ru-
mo, para onde o destino no seu curso 

imprevisível nos conduziu e continuará a 
conduzir.

Desde logo há aqui uma imprecisão: 
será que a história ocorreu efetivamen-
te como julgamos que aconteceu? Ou é, 
na verdade, construção nossa?

Será a tentação do Ministério do 
Tempo a nossa suprema ambição, isto é, 
intervir na História, nem que seja para a 
manter nos livros como acreditamos 
que ela decorreu na realidade? Não só 
conhecer o passado mas intervir sobre 
ele, mesmo que seja apenas com a mis-
são abstencionista do guarda nocturno 
( I s t o  é  i m p e d i n d o  q u e  o u t r o s  o 
deturpem)?

Não sei.
Mas se, obviamente, nenhum de nós 

altera o passado no sentido e na justa 
medida de que ele já passou e por isso é 
insuscetível de ser alterado (julgamos 
nós), altera-o, e de forma subjetiva, im-
possivelmente inconsciente, porque a 

forma como apresenta o passado, sob 
pena de plágio, é a SUA forma muito pró-
pria de ver as coisas, de as interpretar e 
de as apresentar aos outros.

Cada pessoa vê o Mundo passado e 
presente, e antevê o futuro, com as suas 
convicções, as suas verdades e certezas 
… com os seus próprios erros.

De poeta, músico e louco todos nós 
temos um pouco.

De Historiadores temos tudo.
Fazemos a nossa História e fazemos a 

dos outros.
Qual delas é mais real e qual é mais 

ficção é a pergunta que deixo no ar, para 
refletirmos na próxima quinzena até ao 
próximo editorial.

Com uma única certeza: Nenhum his-
toriador mente. 

Transmite-nos (revela-nos?) a sua 
verdade.

Aliás, como qualquer um de nós; não 
é verdade?

EDITORIAL

A tentação do historiador
Por

VASCO RIBEIRO
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O Tribunal de Penafiel 
condenou a sete anos de 
prisão António Carvalho, 
antigo procurador-adjun-
to do Ministério Público, 
por corrupção passiva, 
abuso de poder e falsifica-
ção de documentos. Terá 
de pagar ao Estado sete 
m i l  e u r o s  d e 
indemnização.

O magistrado do Minis-
tério Público na Procura-
doria da República de Por-
to Este, entretanto, apo-
s e n t a d o  f o i  a i n d a 
condenado numa pena 
acessória de proibição do 
exercício de funções pú-
blicas pelo período de 4 
anos.

António Carvalho re-
correu a empréstimos de 
empresários amigos para 
pagar uma dívida de 430 
mil euros. Sem conseguir 

devolver o dinheiro e para 
compensá-los, aceitou fa-
zer pedidos de suspensão 
de procedimentos de ins-
peção da Autoridade Tri-
butária e pedidos de defe-
rimentos prioritários jun-
to da Segurança Social, 
justificando-os com inves-
tigações inexistentes.

O tribunal condenou 
ainda outros oito arguidos, 
todos pela prática de um 
crime de corrupção ativa, 
sendo quatro pessoas sin-
gulares em penas de prisão 
que variaram entre 1 ano e 
6 meses e 2 anos e 6 meses, 
todas suspensas na sua 
execução com a condição 
de proceder ao pagamento 
de quantias entre os 7.200 
euros e os 9 mil euros; qua-
tro pessoas coletivas, to-
das em pena de multa de 
90 dias, à razão de 100  eu-
ros diários, num total, para 
cada uma delas, de 9 mil 
euros.

Procurador  
do Ministério Público 
condenado a sete anos 
de prisão

António Orlando  | texto

A GNR apreendeu 561 
artigos contrafeitos, ava-
liados em 27 mil euros em 
lojas de Paredes.

No decorrer de uma 
ação de combate à contra-
fação, os militares fiscali-
zaram três estabelecimen-
tos comerciais que tinham 
exposto para venda artigos 
contrafeitos de várias mar-
cas conhecidas, designa-
damente, casacos, sapati-

lhas e carteiras. Foram 
identificados três mulhe-
res e um homem com ida-
des entre os 38 e os 50 
anos, tendo sido constituí-
dos arguidos por crime de 
contrafação. Os factos fo-
ram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Paredes.

A ação de fiscalização 
foi levada a cabo por mili-
tares dos postos de Pare-
des e Penafiel. 

Um técnico tributário 
que ajudava contribuintes 
em conflito com o Fisco a 
troco de subornos foi conde-
nado a sete anos de prisão 
pelo Tribunal da Relação do 
Porto, confirmando deste 
modo uma decisão do tribu-
nal de Matosinhos.

O técnico recorria a uma 
funcionária do Serviço de 
Finanças de Penafiel para 
alterar registos informáti-
cos no sistema da Adminis-
tração Fiscal de modo a eli-
minar contencioso tributá-
r i o  p e n d e n t e  c o n t r a 
determinados 
contribuintes.

Uma das funções do téc-
nico tributário era defender 
os interesses da Administra-
ção Fiscal, nomeadamente 
nos tribunais administrati-
vos e fiscais de Penafiel e 
Porto, mas o arguido violava 
o regime jurídico relativo às 
incompatibilidades e desen-
volvia uma atuação paralela 
em defesa dos interesses de 
contribuintes em litígio, con-

cluíram os tribunais de pri-
meira instância e de recurso. 
“Apresentava-se perante 
quem o contactasse no sen-
tido de obtenção de infor-
mações ou de intervenção 
em processos relacionados 
com a Autoridade Tributária 
como superior hierárquico 
dos chefes de Finanças e re-
presentante da Fazenda Pú-
blica, do Estado nos Tribu-
nais", segundo os tribunais 
de primeira instância e de 
recurso.

No acórdão a Relação 
manteve igualmente penas 
suspensas aplicadas a ou-
tros três arguidos que recor-
reram de um veredito profe-
rido em 21 de fevereiro de 
2 0 1 8  p e l o  Tr i b u n a l  d e 
Matosinhos.

Absolveu apenas um dos 
condenados em primeira 
instância: o diretor financei-
ro de uma firma de engenha-
ria e construção que esteve 
acusado e condenado em 
primeira instância por abuso 
de poder.

Um jovem de 20 anos foi 
detido, no passado dia 17 de 
janeiro, pelo crime de tráfi-
co de estupefacientes, no 
concelho de Paredes. A de-
tenção foi levada a cabo pe-
los militares do Posto Terri-
torial de Lordelo.

De acordo com fonte da 
GNR, no decorrer de uma 
ação de patrulhamento, os 
militares encontraram uma 
viatura que se encontrava 
num “local suspeito”, estan-
do no seu interior dois ho-
mens. “Ao aperceberem-se 
da presença da patrulha, um 
dos suspeitos arremessou 
um objeto pela janela da 
viatura. No momento da 
abordagem, os militares de-
tetaram sinais da existência 
de estupefacientes no inte-
rior do veículo, nomeada-
mente canábis”. No decor-
rer da ação foi realizada 

uma busca domiciliária, da 
qual resultou a apreensão 
de oito doses de cannabis; 
um telemóvel; uma embala-
gem de papel de enrolar; 
uma navalha de corte; uma 
balança portátil; uma caixa 
de metal de transporte de 
tabaco; 75 plásticos e 90 
euros em numerário.

O suspeito foi detido e 
presente, no dia 18 de ja-
neiro, a primeiro interroga-
tório judicial no Tribunal 
Judicial de Paredes, onde 
lhe foi aplicada a medida de 
coação de apresentações 
semanais no posto da GNR. 
Foi também identificado 
um jovem, de 19 anos, o 
qual foi notificado para 
comparecer na Comissão 
de Dissuasão de Toxicode-
pendência do Porto, por 
c o n s u m o  d e  p r o d u t o s 
estupefacientes.

Apreensão de mais  
de 500 artigos  
contrafeitos em lojas 

Sete anos de prisão 
para técnico do Fisco 
que vendia ajuda a 
contribuintes

Detido por tráfico 

O 
Tribunal Judi-
cial da Comarca 
do Porto Este, 

em Penafiel, condenou um 
empresário de Rebordosa 
pela prática de um crime de 
infração das regras de cons-
trução agravado, na pena de 
1 ano e 6 meses de prisão, 
suspensa na sua execução 
por igual período.

O tribunal considerou 
provado, tal como constava 

da acusação do Ministério 
Público, que no dia 24 maio 
de 2017, pelas 15h30, em 
Paredes, um trabalhador do 
arguido que se encontrava 
no cimo de um telhado, na 
rua das Mimosas, executan-
do trabalhos de limpeza de 
caleiras numa fabrica de 
mobiliário, por motivo não 
apurado e sem que nada o 
fizesse prever, desequili-
brou-se, pisou e quebrou 
uma das telhas de fibroci-
mento, caindo em altura, 
cerca de quatro metros, no 

interior do edifício em cujo 
telhado se encontrava.

Como consequência des-
tes factos, sofreu a vítima 
lesões muito graves que pu-
seram em perigo a sua vida, 
que lhe determinaram se-
quelas permanentes tam-
bém de grande gravidade e 
determinaram a necessida-
de de ajuda permanente de 
terceiros.

O tribunal deu ainda co-
mo provado que o trabalha-
dor estava a realizar as tare-
fas no telhado da fabrica, 

seguindo determinações do 
arguido enquanto entidade 
patronal, sem que este lhe 
providenciasse as necessá-
rias medidas de proteção 
individuais de segurança, 
nomeadamente a colocação 
de plataformas metálicas 
com guardas de proteção, 
de rede de segurança no in-
terior do edifício, de esca-
das de telhador ou o uso de 
cinto de segurança provido 
de cordas resistentes pre-
sas a um ponto seguro da 
construção.

Empresário de Rebordosa  
condenado em  
acidente laboral
SENTENÇA. Tribunal considerou que a entidade patronal, arguida no processo, “não 
providenciou as necessárias medidas de proteção individuais de segurança".

António Orlando  | texto
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U
ma centena de 
trabalhadores 
da fábrica de co-

gumelos do grupo Sousa-
camp, localizada em Gon-
dalães, está a dias de ser 
enviada para odesemprego. 
A Sousacamp, em processo 
de insolvência desde 2018, 
vai encerrar os sectores de 
colheita e produção.  Os 
serviços serão centraliza-
dos nas fábricas de Benlhe-
vai (Vila Flor) e Vila Real. A 
unidade de Paredes “conti-
nuará a centralizar os seto-
res de embalamento e ex-
pedição do grupo”, o que 
“garante a manutenção de 
mais de 100 postos de tra-
balho”, garante o adminis-
trador da Insolvência. 

Perante a ameaça de dis-
pensa, os funcionários deci-
diram avançar com um pro-
testo, previsto para ontem 

dia 30, já após o fecho desta 
edição de O Progresso de 
Paredes. À mesma hora, em 
Vila Flor, estava também 
agendada uma assembleia 
de credores com vista à 
aprovação do plano de in-
solvência da empresa. 

Na fábrica de Paredes 
cerca de uma centena de 
trabalhadores da   estão a 
receber propostas de resci-
são de contrato amigável. 

Para o SINTAB - Sindica-
to dos Trabalhadores da 
Agricultura e das Industrias 

de Alimentação, Bebidas e 
Tabacos de Portugal,  os 
problemas económicos do 
grupo Sousacamp “nunca 
se deveram a questões rela-
cionadas com excesso de 
despesa de qualquer or-
dem, muito menos a que se 

relaciona com o pagamento 
de salários, mas tão só a de-
cisões erradas de investi-
mento e opções de gestão”.

A decisão de centralizar 
o s  s e r v i ç o s  n a s  o u t r a s  
duas fábricas da Sousa-
camp, “deve-se” por um la-
do, ao facto de a unidade 
industrial de Paredes ser a 
que “apresenta maiores di-
ficuldades de intervenção” 
e, por outro lado, por ser 
um local que facilita a “re-
colocação dos colaborado-
res no mercado de traba-
lho”, justifica o administra-
d o r  d e  i n s o l v ê n c i a  d a 
empresa.

O  r e s p o n s á v e l  d i s s e 
também que os casais que 
laboravam nesta unidade 
fabril de Paredes que vão 
ficar sem trabalho estão 
“salvaguardados”. Para isso 
“um dos membros da famí-
lia ficará a trabalhar, ainda 
que possa ser recolocado 
noutro setor”, garante.

Fábrica atira uma centena de  
trabalhadores para o desemprego
ECONOMIA. Sectores de colheita e produção vão ser centralizados em Trás-os-Montes. À unidade de 
Paredes restará “o embalamento e expedição do grupo”. 

António Orlando  | texto

PUB

Cogumelos 
exóticos 
levam
à insolvência

O  G r u p o  S o u s a -
camp, especializa-
do na produção e 
comercialização 
d e  c o g u m e l o s 
f r e s c o s ,  e s t a v a 
d e s d e  2 0 1 8  e m 
processo de insol-
vência. A falência 
do BES, no verão de 
2014, marcou o iní-
c i o  d a  q u e d a  d o 
grupo, com sede no 
concelho de Vila 
Flor, em Benlhevai. 
O banco financiou 
o "braço" industrial 
da Sousacamp, que 
estava a construir 
uma unidade pro-
dutiva de cogume-
los exóticos e outra 
de transformação 
de cogumelos em 
conserva (em lata e 
congelados), em Vi-
la Real, tornando-
-se no principal cre-
dor da Varandas de 
Sousa, com uma dí-
vida de 60 milhões 
de euros. A Varan-
das de Sousa é uma 
empresa do Grupo 
Sousacamp, espe-
cializada na produ-
ção e comercializa-
ção de cogumelos 
frescos, e estava 
d e s d e  2 0 1 8  e m 
p r o c e s s o  d e 
insolvência.
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F
oi inaugurada pela 
Ministra da Saúde, 
Marta Temido, o 

Hospital de Dia Polivalente 
no Hospital Padre Américo, 
integrado no Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa 
(CHTS).

O espaço custou 160 mil 
euros e tem capacidade para 
atender 13 doentes em si-
multâneo, distribuídos por 
oito macas e cinco cadeirões.

A nova unidade tem como 
objetivo “rentabilizar a utili-
zação de recursos escassos e 
libertar espaços anterior-
mente utilizados para as suas 
linhas de atividade, designa-
damente na área da consulta 
externa”, de acordo com o 
centro hospitalar.

A área libertada com a no-
va organização permitiu criar 
novos gabinetes de consultas 
externas. 

“Mais e melhor acesso 
permitem uma gestão mais 
eficaz e uma melhor resposta 
às necessidades das popula-
ções”, assegura o CHTS.

Com a abertura deste no-
vo hospital de dia, o centro 
hospitalar pretende a centra-
lização progressiva de todos 
os procedimentos efetuados 

no hospital. As únicas espe-
cialidades que não estão con-
templadas, de momento, são 
a psiquiatria, a medicina de 
reabilitação e a pediatria.

De acordo com os dados 
do CHTS, durante o ano de 
2019, de janeiro a outubro 
em média foram efetuadas 
60,5 sessões de hospital de 
dia/dia.

A ministra que presidiu à 
inauguração no dia 17 de ja-
neiro, foi por diversas vezes 

interpelada pelos utentes do 
Hospital Padre Américo que 
se queixaram do serviço de 
urgência. Mas Marta Temido 
fez questão de esclarecer que 
o reforço da resposta dos cui-
dados de saúde primários 
pode ser a chave para reduzir 
no CHTS os 40% de utentes 
que chegam às urgências com 
doenças crónicas. “Isso faz-se 
através do alargamento de 
horários e descentralização 
de serviços”, disse Marta Te-

mido acrescentando que “es-
te é um percurso que já está a 
começar a ser trilhado”.

O Conselho da Adminis-
tração (C.A.) do CHTS tem em 
curso um projeto de reabilita-
ção das urgências. Carlos Al-
berto Presidente do C.A. ex-
plicou que há uma verba de 
cerca de um milhão de euros 
que vai permitir a reformula-
ção da urgência. “O projeto 
está em curso, a candidatura 
tem de ser apresentada até 

dia 31 de março, e depois da 
aprovação teremos certa-
mente todo o procedimento 
processual”, disse, expectan-
te que a empreitada possa 
arrancar no próximo ano.

Cinco milhões de euros é o 
valor de um outro projeto, es-
te de eficiência energética, 
que vai permitir poupanças 
significativas e que desse mo-
do poderá libertar verbas pa-
ra outras necessidades do 
CHTS. 

Inaugurado Hospital  
de Dia Polivalente no CHTS
SAÚDE. Novo Hospital de Dia centraliza procedimentos efetuados no hospital que vão permitir “uma gestão mais eficaz e 
uma melhor resposta às necessidades das populações”. Serviços estavam dispersos pelo hospital Padre Américo, libertando 
espaços para as consultas externas.

António Orlando  | texto

PUB

Saber Mais
Hospital 
de Dia 

U n i d a d e  d e  u m 
hospital com um es-
paço físico próprio 
onde se concen-
tram meios técni-
cos e humanos qua-
lificados, que for-
necem cuidados de 
s a ú d e  d e  m o d o 
p r o g r a m a d o  a 
doentes em ambu-
latório, em alterna-
tiva à hospitaliza-
ção clássica, por um 
período normal-
mente não superior 
a 12 horas, não re-
q u e r e n d o  a s s i m 
estadia durante a 
noite. Trata-se de 
uma modalidade de 
atendimento médi-
c o  i n i c i a l m e n t e 
pensada para redu-
ção de custos das 
pequenas cirurgias 
com internamento 
e simultâneo bene-
fício na redução de 
riscos para o pa-
ciente das infeções 
hospitalares.

Marta Temido inaugurou 
Hospital Dia do CHTS
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F
rancisco Rodrigues 
dos Santos foi eleito 
presidente do CDS 

no 28º Congresso do partido 
que nos dias 25 e 26 de janeiro, 
decorreu em Aveiro. José Mi-
guel Garcez líder do CDS/Pa-
redes, foi eleito vogal da nova 
Comissão Executiva dos cen-
tristas. O novo líder, reclama 
“um novo rumo para o país” que 
diz ter sido tomado pela “qua-
drilha das esquerdas unidas”. 
Quer erguer “uma nova direi-
ta” e propõe um novo contrato 
social aos portugueses. Mas 
não se fica por aqui. Um SNS 
aberto à iniciativa privada e o 
alargamento dos contratos de 
associação no ensino são ou-
tras das propostas que apre-
senta ao país.

Na moção de estratégia glo-
bal de Francisco Rodrigues dos 
Santos, onde constam as linhas 
programáticas que vão marcar 
a sua liderança à frente do CD-
S-PP, pode ler-se que a direita 
“tomada pelo pânico” com a 
solução governativa de 2015 

(em que o PS fez acordos de 
Governo com o PCP, BE e 
PEV),” perdeu sangue frio, 
comprometeu a estratégia, o 
posicionamento e a proposta”.

É por isso necessário, de 
acordo com o novo presidente 
dos democratas-cristãos, “re-
novar, reestruturar e reposi-
cionar” o CDS-PP para que es-
te represente “uma nova direi-
ta” em Portugal.  Conhecido 
por "Chicão" e pelas suas posi-
ções conservadoras, contra a 

designação de casamento às 
uniões de pessoas do mesmo 
sexo, e contra a despenalização 
do aborto, um "dossier" que 
Francisco Rodrigues dos San-
tos não quis "desenterrar" na 
campanha interna para a lide-
rança. Gosta de futebol e é 
sportinguista. A ponto de ter 
sido, até dezembro, altura em 
que se lançou na candidatura, 
vogal da direção do clube, sob a 
presidência de Frederico 
Varandas.

Francisco Rodrigues 
dos Santos é o novo 
presidente do CDS 
António Orlando  | texto António Orlando  | texto

R
ui Rio venceu a se-
gunda volta das 
diretas no PSD por 

53,11% contra 46,89% de 
Luís Montenegro, e no distri-
to do Porto com 64,11% para 
Rio e 35,89 para Montenegro 
e por isso continua líder o par-
tido laranja.

Em Paredes, Rio teve 140 
votos favoráveis (76,09 %) e 
voltou a esmagar Luís Monte-
negro que não foi além dos 44 
votos (23,91%). 

Rui Rio, para além de Pare-
des, ganhou em Gondomar, 
Paços de Ferreira, Baião, Fel-
gueiras, Matosinhos, Paços 
de Ferreira, Porto, Póvoa de 
Varzim, Santo Tirso, Trofa, 
Vila do Conde e Vila Nova de 
Gaia.

Luís Montenegro venceu 
em Penafiel, Valongo, Lousa-
da, Marco de Canaveses e 
Amarante.

“PSD não está partido” 
No discurso pós vitória 

nas eleições Rui Rio, afirmou 
que espera poder "trabalhar 

com estabilidade e lealdade", 
recusou que o PSD esteja 
"partido" e vincou estar "a ini-
ciar o momento para marcar 
a unidade" no partido. "Hou-
ve um momento para se mar-
car as diferenças", mas come-
ça agora a ocasião "para mar-
car a unidade", disse Rio 
lembrando que há um ano o 
Conselho Nacional do PSD 
votou pela estabilidade, “ao 

votar contra a minha destitui-
ção. Hoje, os militantes do 
PSD voltaram a votar pela 
estabilidade ao votar pela 
manutenção da atual lideran-
ça”. O candidato derrotado à 
liderança do PSD, Luís Mon-
tenegro, avisou que "não vale 
a pena anunciarem" a sua 
morte política, considerando 
que essa notícia seria "mani-
festamente exagerada". 

Rui Rio ganha no país, 
no distrito  
e em Paredes

Direita corre com o passismo e com o portismo
POLÍTICA.Rui Rio varreu o “passismo” do PSD, ao vencer de novo Luís Montenegro na liderança do partido. Rui Rio obteve 53,02% 
e Luís Montenegro 46,98%. Oito dias depois, foi a vez de Francisco Rodrigues dos Santos varrer o “portismo” do CDS-PP. Dos gene-
rais do ex-líder no partido não sobra nenhum. A moção vencedora, subscrita pela concelhia de Paredes, teve 46% dos votos.

José Miguel Garcez
Presidente do CDS/Paredes 
“Entendo que os protagonistas da revitalização do 

CDS têm de reunir características fundamentais que 

aliem a juventude à experiência, a competência à ca-

pacidade de motivar as massas populares, a esperan-

ça à ação, o reconhecimento individual à vontade de 

aglutinar as várias direitas e afirme, sem vergonha e 

com convicção, a defesa da democracia cristã e da 

doutrina social da igreja, exigindo-se que o líder de 

um partido como o nosso seja portador de reconhe-

cimento nacional e internacional. Desta forma reve-

jo-me e encontro no Francisco Rodrigues dos Santos 

a capacidade renovadora e requalificadora que o 

CDS PP necessita.”

Ricardo Sousa
Presidente do PSD/Paredes 
“O PSD é um partido aberto à sociedade, que privile-
gia o debate de ideias. Por isso, o recente ato eleitoral 
foi extremamente positivo, mostrando um partido 
dinâmico, capaz de pôr os militantes a discutir pro-
postas e ideias.
O PSD Paredes mostrou esse dinamismo, ao promo-
ver o contacto dos militantes com os candidatos à li-
derança do Partido. Foram momentos enriquecedo-
res, reveladores da vivacidade desta estrutura 
concelhia.
Escolhida a continuidade de Rui Rio, é agora hora de 
deixar de lado divergências, para que o foco possa ser 
a concretização dos objetivos, que, num partido ha-
bituado ao poder, passam pelas vitórias em todos os 
atos eleitorais.
O PSD Paredes estará, como sempre, ao lado da lide-
rança nacional.”
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O Governo já publicou a 

distribuição das verbas para o 
PART – Programa de Apoio à 
Redução Tarifária, iniciado em 
abril do ano passado, e que vai 
contar com um orçamento to-
tal de 142,7 milhões de euros. 
O envelope financeiro inscrito 
no Orçamento do Estado para 
2020 (OE2020) será de 129,7 
milhões de euros. Só que este 
ano, os municípios vão ter de 
aumentar o contributo: a 
comparticipação das autar-
quias sobe de 2,5% para 10% 
– de 2021 em diante, as comu-
nidades intermunicipais e 
áreas metropolitanas terão de 
comparticipar em 20% o mon-
tante distribuído pelo Estado, 
através do Fundo Ambiental. 

A AMP – Área Metropoli-
tana do Porto, onde o conce-
lho de Paredes está inserido, 
vai ter direito a 18,8 milhões 
de euros do Estado. A este 
montante, vão somar-se 1,88 
milhões de euros desembol-
sados pelos 17 concelhos des-
ta região. Contas feitas, são 

20,67 milhões de euros.  Nes-
ta região o efeito da descida 
do preço dos passes foi muito 
significativo: os comboios su-
burbanos da CP passaram a 
estar sempre cheios na hora 
de ponta; no metro da cidade 
do Porto, várias composições 
deixaram de ter lugares senta-
dos junto às portas. 

Fora das áreas metropoli-
tanas do Porto e Lisboa, a re-
gião do Tâmega e Sousa é a 
que mais vai beneficiar, com 
2,26 milhões de euros. 

O financiamento do Fundo 
Ambiental para o programa 
de redução dos passes é infe-
rior, em proporção, ao mon-
tante aplicado em 2019. Só 
que o Governo vai lançar um 
apoio de 15 milhões de euros 
para reforçar os transportes 
públicos nas regiões com me-
nor oferta.  A zona norte do 
concelho de Paredes é uma 
dessas zonas embora não es-
teja claro que possa beneficiar 
com alguma percentagem 
desses 15 milhões. 

Câmaras “obrigadas” a entrar com mais dinheiro nos Passes Sociais

A 
Área Metropoli-
t a n a  d o  P o r t o 
(AMP) lançou no 

dia 24 de janeiro o concur-
so público internacional 
para o contrato de serviço 
de transporte público rodo-
viário na região, por cerca 
de 394 milhões de euros, de 
acordo com publicação em 
Diário da República (DR).

O anúncio refere que o 
contrato tem um prazo de 
execução de 7 anos e que as 
propostas devem ser apre-
sentadas no prazo de 60 
dias. Com o preço base de 
394.485.119, 00 euros, o 
concurso tem como objeto 
a prestação de transporte 
rodoviário de passageiros 
nos 17 municípios que com-

põe a AMP. O lançamento 
do concurso que vai substi-
tuir as concessões em vigor 
no território foi aprovado 
pela Comissão Executiva da 

AMP, que exerce funções 
de autoridade de transpor-
tes, no dia 16 de janeiro, 
d e p o i s  d e  s u c e s s i v o s 
adiamentos.

Em comunicado, a co-
missão executiva da AMP 
explica tratar-se “de um 
concurso público interna-
cional organizado por lotes 

que correspondem a áreas 
geográficas do território da 
AMP e cujo contrato terá a 
d u ra ç ã o  d e  7  a n o s ”.  D e 
acordo com a mesma nota, 
o concurso terá um modelo 
de bilhética que conjuga a 
solução Sistema Intermo-
dal Andante e o Programa 
de Apoio à Redução Tarifá-
ria (PART), podendo a AMP, 
com este concurso, “asse-
gurar uma monitorização e 
a v a l i a ç ã o  d e  t o d a  a 
operação”. 

“Traduz-se numa verda-
deira mudança de paradig-
ma da mobilidade e na me-
lhoria das condições para a 
AMP e para os seus cida-
d ã o s ”,  a f i r m a v a  à  d a t a 
aquela entidade.

A conclusão do concurso 
para o transporte público 
rodoviário na AMP foi adia-

da por várias vezes. Os su-
cessivos adiamentos obri-
garam a prorrogações dos 
contratos de concessões 
em vigor nos vários conce-
lhos da AMP, que termina-
ram no dia 2 de dezembro, e 
que deverão manter-se até 
n o v a  d e c i s ã o  d e 
adjudicação.

O novo concurso prevê a 
uniformização da frota nu-
ma marca única para os 17 
concelhos, bem como a uni-
formização da bilhética e 
das tarifas. Para além disso, 
o caderno de encargos que 
coloca a concurso cinco lo-
tes, um por cada transpor-
tadora, prevê ainda uma di-
minuição gradativa da ida-
de média da frota ao longo 
dos sete anos da concessão 
que começa nos 14 anos e 
termina nos oito anos.

Lançado concurso para transporte público 
rodoviário na Área Metropolitana do Porto
MOBILIDADE. O concurso prevê a uniformização da frota numa marca única para os 17 concelhos, um modelo de bilhética que 
"conjuga a solução Sistema Intermodal Andante" e o "Programa de Apoio à Redução Tarifária".

António Orlando  | texto
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A região do Vale do 
Sousa abrange os conce-
lhos de Felgueiras, Lousa-
da, Penafiel, Paredes, Pa-
ços de Ferreira e Castelo 
de Paiva, sendo este últi-
mo, na margem esquerda 
do rio Douro no distrito de 
Aveiro, por razões geoes-
tratégicas, nomeadamen-
te na área da saúde. O rio 
Sousa com cerca de 65 km 
d e s d e  a  n a s c e n t e  e m 
Friande (Felgueiras), até 
desaguar no rio Douro na 
localidade de Foz do Sousa 
(Gondomar)possui uma 
bacia hidrográfica que 
abrange mais de 550 espé-
cies de fauna e flora in-
cluindo algumas dezenas 
de espécies endémicas da 
Peninsula Ibérica e/ou  es-

pécies protegidas que de-
pendem da saúde e inte-
gridade ecológica das 
águas deste rio.No ano de 
2013, a região do conce-
lho de Paredes integra a 
grande área metropolita-
na do porto abandonando 
a região do Vale do Sousa, 
m a s  g e o g rá f i c a m e n t e 
mantém toda a sua topo-
grafia, onde correm as 

águas mansas deste rio. 
Existe um movimento de 
defesa,  preservaçâo e 
educação ambiental que, 
com a colaboração dos au-
tarcas desta região junta 
esforços para evitar maio-
res males de uma poluição 
das águas que, progressi-
vamente, se vem agudi-
zando, nestas últimas dé-
cadas, consequência da 

industrialização desen-
freada, que não olha a 
meios para atingir fins 
económicos. Em setembro 
de 2019, num encontro 
intermunicipal pela defe-
sa do rio Sousa, no moínho 
da Ponte de Novelas (Pe-
nafiel) todos os autarcas 
dos municipios do Vale do 
Sousa presentes sublinha-
ram a importância de um 

trabalho concertado entre 
as autarquias para conse-
guirem a preservação do 
rio, tendo ficado célebre a 
frase do Presidente Anto-
nino - “está na hora de ar-
regaçar as mangas, com 
medidas concretas para 
contrariar a maior degra-
dação deste rio que une 
toda esta região do Vale 
do Sousa há milhões de 

anos.”Algumas das indús-
trias poluentes fazem as 
suas descargas no rio du-
rante a noite de sábado 
para domingo, horas segu-
ras de não vigilância. Pei-
xes mortos e águas turvas 
pestilentas de cheiros sur-
gem no rio onde são vísi-
veis à luz do dia lontras e 
corvos marinhos que vão 
engolindo os menos pu-
trefactos e outros mori-
bundos da poluição. Seja 
bem vindo o Movimento 
de Salvação do rio Sousa 
para mobilizar as popula-
ções ribeirinhas, Autarcas 
e todos juntos seremos 
capazes de ressuscitar as 
águas cristalinas do anti-
gamente  que agora  estão 
na agonia da morte.

CAMILO MOTA
MédicoUm rio morto no Vale do Sousa

O 
Presidente da 
Associação Hu-
manitária dos 

Bombeiros Voluntários de 
Baltar (AHBVB), José Alber-
to Sousa, afirmou em reu-
nião do Executivo Municipal 
de Paredes, que “alguém” 
através de publicações nas 
redes sociais pretendeu 
transformar um conflito la-
boral que existe na corpora-
ção em conflito político. 

O responsável tomou a 
palavra no período reserva-
do ao público, na reunião de 
Câmara,  após um outro 
munícipe –  Manuel Pinho – 
ter perguntado  ao Presiden-
te da Câmara se vai cumprir 
com o pagamento de 50% do 
valor de cada Equipa de In-
tervenção Permanente (EIP) 

dos bombeiros tal como se 
comprometeu com o Gover-
no. “Autarquia tem cumprido 
na integra com os bombei-
ros”, disse José Alberto Sou-
sa para depois explicar o ale-
gado mal-estar na corpora-
ção: na sequência do fim do 
contrato de trabalho dos 
cinco elementos da EIP, “a 
Associação Humanitária 
abriu um concurso para a 
contratação de cinco bom-
beiros assalariados que ter-
minou no dia 11 de janeiro e 
nenhum dos elementos da 
EIP concorreu; vamos con-
tratar pessoas de fora”, co-
meçou por explicar. 

Sobre o conflito interno 
dos Voluntários de Baltar 
que José Alberto Sousa defi-
ne como “laboral”, o respon-
sável disse que chegou a 
existir um abaixo-assinado 
para exigir o despedimento 

de bombeiros assalariados e 
que os elementos da EIP não 
querem trabalhar: “Eles 
acham que o transporte de 
doentes, doenças súbitas en-
tre outros serviços não é tra-
balho de bombeiros da EIP. 
Que o trabalho da EIP é só 
acidentes e incêndios e o res-

to não é serviço”, para a Equi-
pa.  O conflito laboral saltou 
para as redes sociais e al-
guém quis transformá-lo 
n u m  c o n f l i t o  p o l í t i c o”, 
concluiu.

Entretanto António Car-
los Ferreira, atual coman-
dante interino dos B.V. de 

Baltar aguarda o parecer fi-
nal do Comando de Opera-
ções de Socorro (CDOS) pa-
ra ascender definitivamente 
ao cargo de comandante. 
Recorde-se, como na última 
edição O Progresso de Pare-
des revelou em primeira 
mão, Delfim Cruz seria subs-
tituído no comando dos BV 
de Baltar por António Carlos 
Ferreira. 

Expropriação de 
terreno para o 
alargamento cemitério  
Na reunião do Executivo 

Municipal de Paredes realiza-
da no dia 23 de janeiro, foi 
abordada a questão da am-
pliação do cemitério da fre-
guesia de Rebordosa que im-
plicará um processo de expro-
priação. Em causa está a 
aquisição de uma parcela de 
318 metros quadrados de ter-

reno necessária à ampliação 
do cemitério, mas o dono do 
terreno só aceita vender a to-
talidade do terreno que de-
tém no local muito acima das 
necessidades necessárias à 
execução do projeto. “O pedi-
do do proprietário vai para 
além das avaliações por nós 
realizadas”, justificou Alexan-
dre Almeida para avançar com 
a expropriação.

Na mesma reunião o Exe-
cutivo Municipal adjudicou 
por 2.582.633,33 euros 
acrescido de IVA 6% a em-
preitada de Reabilitação do 
Antigo Pavilhão Gimnodes-
portivo de Paredes - Fórum 
Cultural de Paredes. “O con-
trato vai agora para o Tribu-
nal de Contas e espera-se o 
visto o mais tardar durante 
março. Logo após inicia a 
o b r a ,  e x p l i c o u  f o n t e 
autárquica.

"Quiseram transformar um conflito laboral" 
nos Bombeiros de Baltar "num conflito político"
REUNIÃO DE CÂMARA. Desabafo foi feito por José Alberto Barbosa no salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes a pro-
pósito da polémica que atinge a corporação. Obras no pavilhão das Laranjeiras vão custar cerca de 2,6 milhões de euros. 
Autarquia quer expropriar terreno para alargar cemitério de Rebordosa.

António Orlando com Rita Sousa
texto

José Alberto Barbosa
assumiu conflito nos laboral

nos Bombeiros  de Baltar
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 06 de dezembro de 2019, exarado de fls. 65 a fls. 69 do livro de notas para Escrituras Diversas nº 163-A, 

foi lavrada uma Justificação Notarial, na qual foram justificantes: 
a) MARIA CARLOTA DE SOUSA GARCÊS, CF 160 929 342, viúva, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Travessa D. Afonso Henri-

ques, n.º 4, na freguesia e concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 03087726 1 ZZ9, válido até 14/08/2028.
b) MÁRIO GUILHERME GARCEZ PACHECO, CF 179 929 143, casado com a terceira outorgante da alínea a), Maria Clara Pires Rebelo, sob o regime de comunhão de adquiridos, 

natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente no Lugar da Ermida, freguesia de S. Salvador, concelho de Ílhavo, titular do cartão de cidadão da 
República Portuguesa com o número de identificação civil 06970842 8 ZY9, válido até 11/01/2021. 

c) DANIEL JOSÉ GARCEZ PACHECO, CF 183 885 163, casado com a terceira outorgante da alínea b), Maria Manuela Couto de Oliveira Pacheco, sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Travessa D. Afonso Henriques, n.º 7, na freguesia e concelho de Paredes, titular do cartão 
de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 07699968 8 ZZ9, válido até 02/11/2020.

d) PAULO JOSÉ GARCEZ PACHECO, CF 201 547 368, casado com a terceira outorgante da alínea c), Maria de Fátima Moreira Gaspar Pacheco, sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Travessa Alameda Dr. José Cabral, nº 9, 1º, na freguesia e concelho de Paredes, titular do 
cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 09839637 4 ZX3, válido até 02/05/2029. 

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: 
I. Que, conforme consta do Procedimento Simplificado de Habilitação de Herdeiros, número novecentos e treze barra dois mil e dezoito da Conservatória do Registo Civil de Paredes, 

no dia dez de junho de dois mil e dezoito, na freguesia de Paranhos, concelho do Porto, faleceu, LUCIANO DE SOUSA PACHECO, no estado de casado com  a aqui outorgante da alínea a) 
Maria Carlota de Sousa Garcês, em primeiras e únicas núpcias de ambos e sob o regime da comunhão geral de bens. 

Que o falecido era natural da extinta freguesia de Bitarães, concelho de Paredes, não deixou testamento, ou outra disposição de última vontade, tendo-lhe sucedido como únicos 
herdeiros, por vocação da lei: 

A sua cônjuge:
Maria Carlota de Sousa Garcês, a aqui outorgante da alínea a), acima devidamente identificada e que se mantém no estado de sua viúva;
E três filhos, supra devidamente identificados como outorgantes das alíneas b), c) e d) e nos apontados estados civis, a saber:
b) Mário Guilherme Garcez Pacheco;
c) Daniel José Garcez Pacheco;
d) Paulo José Garcez Pacheco.
II. Que da herança do referido LUCIANO DE SOUSA PACHECO (NIF 745 193 722) faz parte o seguinte bem imóvel, do qual os aqui outorgantes, das alíneas a), b), c) e d), são donos e 

legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou direito e, com exclusão de outrem.
VERBA ÚNICA:
Prédio urbano, composto por um edifício de rés do chão, com quintal junto, com a área coberta de setenta metros quadrados e a área descoberta de seiscentos metros quadrados, sito 

na Rua de Além, nº 316 (anterior lugar de Carragoso), na freguesia de Paredes (extinta freguesia de Bitarães), concelho do Paredes, descrito na Conservatória de Registo Predial de Pa-
redes sob o número mil quinhentos e sessenta e quatro, de Bitarães, inscrito na matriz sob o artigo 145 da freguesia de Paredes, (que teve origem no artigo urbano 15 da extinta freguesia 
de Bitarães) com o valor patrimonial de €16.371,95.

Que o prédio urbano, se encontra registado, pela inscrição Ap. 1 de 1941/04/15, a favor de José da Mota Machado, casado.
Que pretendem efetuar o registo de aquisição a seu favor, mas que não dispõem de todos os títulos formais para a dedução do trato sucessivo a partir daquele titular inscrito. 
Que, todavia, o referido prédio lhes pertence, pois:
a) O prédio veio à posse dos aqui outorgantes das alíneas a), b), c) e d), por fazer parte da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito do já mencionado Luciano de Sousa Pacheco, da 

qual são os únicos herdeiros, conforme procedimento simplificado de habilitação de herdeiros atrás identificado.
b) O prédio foi adquirido pelo autor da herança, à data já casado com a aqui outorgante da alínea a), por doação de seus pais (Serafim Pacheco e Rosa de Sousa) e divisão de coisa comum 

realizada com seus irmãos, por duas escrituras públicas, ambas outorgadas no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e um, no então Cartório Notarial de Paredes, exaradas 
uma a folhas noventa e três verso e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número cento e quarenta e um – C e outra a folhas doze e seguintes do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e setenta-D.

c) Por sua vez, têm conhecimento de que, o identificado prédio urbano veio à posse dos referidos Serafim Pacheco e Rosa de Sousa, por volta do ano de mil novecentos e quarenta e 
cinco, em data que não podem precisar, por escritura pública de compra e venda feita pelo titular inscrito, José da Mota Machado, e sua mulher, casados sob o regime de comunhão geral 
de bens, residentes no lugar de Chãos, na freguesia de Bitarães, concelho do Paredes.

Que não obstante as buscas efetuadas junto dos cartórios portugueses não lograram obter a referida escritura pública em nenhum deles, já que a mesma não constava das fichas de 
arquivo respetivo, possivelmente por lapso na menção da dita escritura nas fichas ou por extravio das fichas em causa

Que fizeram várias diligências sem ter obtido qualquer resultado positivo pois ignoram quem são todos os herdeiros do titular inscrito, já que têm conhecimento de que este faleceu, 
bem como qual o paradeiro dos mesmos

Que, em consequência das referidas escrituras de doação e divisão de coisa comum, realizadas ao autor da herança, à data casado com a aqui outorgante da alínea a), e na sequência 
do falecimento deste, são os aqui outorgantes das alíneas a), b), c) e d), donos e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou direito, do prédio urbano acima identi-
ficado como verba única. 

No entanto, e para que o possam registar a seu favor na Conservatória, têm de obter os títulos intermédios em falta e para suprir a falta de título justificam o referido imóvel na totali-
dade, prestando estas declarações para efeitos de reatamento do trato sucessivo por forma a validamente poderem promover o registo do acima identificado prédio urbano a seu favor 
na Conservatória do Registo Predial. 

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)



12 Sexta-feira 31 de Janeiro de 2020  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

G
overno reabriu o 
processo para a 
correção ao ma-

pa de freguesias, num com-
promisso com as associa-
ções de municípios e de 
freguesias. O anúncio foi 
feito pelo secretário de Es-
tado da Descentralização e 
Administração Local, Jorge 
Botelho, no XVII Congresso 
da Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE) que 
decorreu a 24 e 25 de janei-

ro em Portimão. “Iremos 
retomar um processo para 
verificar o mapa de fregue-
sias, através de um conjunto 
de critérios que estão obje-
tivados e que agora é preci-
so consolidar para even-
tuais correções”, disse o 
governante.

 Os critérios no dizer de 
Jorge Botelho, devem ser 
estabelecidos a ‘priori’ com 
as associações representa-
tivas dos municípios e das 
f r e g u e s i a s ,  a n t e s  d e  s e 
avançar.

“Existe a disponibilidade 

do Governo para revisitar o 
mapa de freguesias, mas pri-
meiro temos de estabelecer 
os critérios com as associa-
ç õ e s  r e p r e s e n t a t i v a s ”, 
sublinhou.

Segundo o governante, 
no anterior Governo “houve 
já essa negociação, mas os 
parceiros não foram favorá-
veis e o processo de alguma 
forma, e como se entrou 
num período eleitoral, não 
f o i  p o s s í v e l  f e c h á - l o”, 
justificou.

“Vamos reabri-lo no pon-
to em que está para ver se é 

possível chegar a acordos 
para depois, obviamente, 
irmos ao encontro de uma 
aspiração de algumas fre-
guesias”, indicou.

Na sessão de encerramen-
to do Congresso, Jorge Velo-
so (PS), que neste congresso 
assumiu a presidência da As-
sociação Nacional de Fregue-
sias (ANAFRE), assumiu o 
compromisso de reiniciar o 
diálogo institucional de for-
ma a “contribuir ativamente” 
para a elaboração da lei qua-
dro de criação, modificação e 
extinção de freguesias.

Contudo advertiu que “é 
urgente e fundamental en-
contrar um mecanismo cé-
lere que permita resolver as 
situações que necessitem 
de correção, a tempo das 
p r ó x i m a s  e l e i ç õ e s 
autárquicas".

Descentralização de 
competências 

O presidente da ANA-
FRE falou dos desafios que 
tem pela frente, numa altura 
em que o mandato de qua-
tro anos está a meio.

Entre eles, o dirigente 

destacou o desafio do pro-
cesso de descentralização 
de competências em curso, 
apelando às autarquias para 
“de uma vez por todas”, as-
sumirem as suas responsa-
bilidades nesta matéria.

“Não podemos andar 
sempre a culpar terceiros 
por ainda não termos mais 
competências e mais dinhei-
ro, somos nós que devemos 
liderar o processo”, referiu, 
pedindo às freguesias que 
tenham a iniciativa de abrir 
o processo negocial com os 
municípios.

Governo reabre processo  
para corrigir mapa das freguesias 
AUTARQUIAS. Os critérios “devem ser estabelecidos com as associações representativas dos municípios e das freguesias, antes 
de se avançar”, defende o secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho.

António Orlando  | texto

2012
- Ano da 
polémica 
reorganização
de freguesias

Após a polémica 
reorganização de 
freguesias imposta 
pelo Governo de 
Passos Coelho e 
feita sob orienta-
ção do então minis-
tro Miguel Relvas, o 
número de fregue-
sias em Paredes 
baixou de 24 para 
18 devido à agrega-
ção das freguesias 
que rodeiam a sede 
do concelho. Caste-
l õ e s  d e  C e p e d a , 
Madalena,  Bita-
rães, Besteiros, Vila 
Cova de Carros, 
Gondalães e Mou-
riz fundiram-se na 
atual freguesia de 
Paredes.
No distrito do Por-
to houve uma redu-
ção de 38% de fre-
guesias. Eram 394 
freguesias restam 
243. Só o distrito de 
L i s b o a  r e d u z i u 
mais.  Na capital 
houve uma redu-
ção de 41%.
Em todo o territó-
rio nacional  ( in-
cluindo Açores e 
Madeira) o número 
de freguesias bai-
xou de 4259 para 
3091. 
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Nuno Serra, presiden-
te da Junta de Freguesia 
de Lordelo, na qualidade 
de membro do Conselho 
Geral da ANAFRE, apre-
sentou no congresso uma 
moção onde defendeu 
condições para que as jun-
tas de freguesia atuem 
com eficácia na área de 

políticas de desenvolvi-
mento sustentável e com-
b a t e  à s  a l t e r a ç õ e s 
climáticas.

A proposta aprovada 
por maioria, - somente 
uma abstenção – alerta o 
Governo para a importân-
cia de reforçar competên-
cias na área de proteção 

ambiental, assim como de 
aumentar os apoios para 
implementação das medi-
das propostas e o acesso a 
fundos comunitários, no-
meadamente a progra-
mas de desenvolvimento 
sustentável.

A ideia de Nuno Serra é 
dar ferramentas às juntas 

de freguesia que lhes per-
mitam fazer a defesa da 
economia circular, a edu-
cação e formação am-
biental, a mobilidade sus-
tentável, a reflorestação, 
a eficiência energética, as 
atividades económicas 
s u s t e n t á v e i s ,  e n t r e 
outros.

Presidente de Lordelo  
fez a defesa da Economia Circular 

Novo Presidente  
Jorge Veloso, atual presidente da União de Fregue-
sias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, do 
concelho de Coimbra, é o novo presidente da Asso-
ciação Nacional de Freguesias (ANAFRE). Jorge Velo-
so substitui, no cargo, Pedro Cegonho, autarca da 
freguesia de Campo de Ourique, Lisboa.

O primeiro-ministro An-
tónio Costa prometeu criar 
as condições para que todas 
as juntas de freguesia pos-
sam contar com um membro 
a meio tempo. 

A promessa foi feita pelo 
governante na sessão de 
abertura do congresso da 
ANAFRE. Na ocasião, o go-
vernante assumiu que só as-
sim com um eleito a exercer 
funções pelo menos a meio 
tempo, “será possível o exer-
cício pleno das novas compe-
tências que sejam aceites 
pelas freguesias".

A descentralização de 
competências dos municípios 
para as freguesias foi um dos 
principais temas do congresso 
sob o lema: "Freguesia: Mais 
próxima e solidária. Mais 
descentralização!".

Na ocasião, o governante 
apelou aos autarcas para não 
terem medo da transferên-
cia de competências. 

"Adiar por medo é sim-
plesmente dar oportunidade 
àqueles que querem o cen-
tralismo de mais uma vez 
adiar a descentralização, que 
há muito já devia ter sido fei-
ta", afirmou António Costa.

Para o primeiro-ministro, 
"a melhor forma de não ter 
medo é saber identificar os 
problemas", considerando 
"essencial" para a execução 
do processo o facto de não se 
ter medo de ceder o poder, 
por um lado, e de assumir as 

competências transferidas, 
por outro. Por isso, defen-
deu, "a monitorização é es-
sencial" e a "descentraliza-

ção não pode falhar, nem 
porque carece dos meios 
necessários, nem porque po-
de conduzir ao receio que o 

poder mais próximo seja me-
nos exigente na disciplina 
das finanças públicas".

António Costa aproveitou 

também para falar em regio-
nalização, dizendo que, "no 
momento próprio, quando o 
país estiver maduro para essa 

discussão, seguramente vol-
tará a discutir se quer ou não a 
regionalização".

Já a reforma nas Comis-
sões de Coordenação e De-
senvolvimento Regional 
(CCDR) é para avançar já 
neste semestre, para que 
"seja possível proceder ao 
reforço" da sua legitimidade 
democrática, sublinhou.

"Também aqui não é tem-
po de adiamentos, nós temos 
um calendário muito exigen-
te para começar a preparar o 
Portugal pós-2020", referiu 
o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, 
os próximos programas ope-
racionais regionais "já de-
vem ser desenhados por CC-
DR", com presidentes não 
nomeados pelo Governo, 
mas eleitos diretamente pe-
los autarcas da respetiva 
região.

Contudo, notando que 
haja quem receie que a de-
mocratização das CCDR 
comprometa uma futura re-
gionalização, Costa salien-
tou que este passo "não visa 
condicionar nenhuma evolu-
ção" nesse sentido, nem tão 
pouco antecipá-la. “Mas é o 
passo que podemos e deve-
mos fazer já, para que as CC-
DR tenham a legitimidade 
democrática reforçada e os 
seus presidentes sejam, não 
a voz do Governo na região, 
mas a voz dos autarcas no 
país", concluiu.

Costa quer Juntas de Freguesia com  
autarcas em exclusividade 
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Considerando a impor-
t â n c i a  d a  i m p l e m e n t a - 
ção e desenvolvimento de 
relações de cooperação, 
entre instituições de ensi-
no, o Colégio Casa Mãe as-
sinou um protocolo com a 

C E S P U.  E s t e  p r o t o c o l o 
apresenta como propósitos  
centrais a criação de condi-
ções de cooperação nos  
d o m í n i o s  d e  i n o v a ç ã o  
p e d a g ó g i c a ,  c i e n t í f i c a ,  
t e c n o l ó g i c a  e  c u l t u r a l  

e m  a ç õ e s  d e  i n t e r e s s e  
para ambas as instituições.

Apadrinhada pela Ges-
tão da Mudança e Inovação 
Pe d a g ó g i c a  d o  C o l é g i o  
Casa Mãe, esta parceria 
possibilitará o funciona-

m e n t o ,  n o  L a b o ra t ó r i o  
d e  B i o l o g i a  e  G e o l o g i a ,  
de uma unidade de investi-
g a ç ã o  b a c t e r i o l ó g i c a  
de amostras de solo - Proje-
to MicroMundo. Esta ini-
ciativa será dinamizada pe-

los alunos de Biologia do 
12.º ano, com o apoio de 
alunos de licenciatura do 
CESPU - Polo de Gandra, 
assumindo estes o papel de 
monitores pedagógicos e 
científicos.

    BALTAR

Colégio Casa Mãe e CESPU celebraram protocolo

FAUSTINO 
 SOUSA

O Cantar das Janeiras faz 
parte da cultura da Vila de Bal-
tar. No próximo sábado, dia 1 
de Fevereiro   pelas 21h30, no 
auditório Baltararte,  a Asso-
ciação Clube Jazz  de Baltar,  

em parceria com a Junta de 
Freguesia de Baltar, vai realizar 
mais um encontro de Grupos 
de Janeiras. Os grupos que irão 
participar no encontro são os 
seguintes; Universidade Sé-

nior Rotary de Paredes; Grupo 
de Janeiras de Parada de To-
deia ; Rancho Folclórico de Vi-
larinho de Cima ( Gandra); Ran-
cho folclórico de Cristelo e As-
sociação Clube Jazz de Baltar. 

O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal referên-
cia da Vila, foi vandalizado. 

Desta vez, atiraram pedras à 
Cruz que está iluminada e par-
tiram a mesma, deixando esta 
de ficar iluminada. A Junta re-

pôs a luz que existia e apela pa-
ra que todos tenham respeito e 
cuidem de uma imagem simbó-
lica da Vila de Baltar.

O Grupo das Janeiras 
da Universidade Sénior de 
Paredes foi recebido na 
Junta de Freguesia onde, à 
semelhança do ano ante-
rior, cantou as janeiras aos 
baltarenses que são repre-

sentados pela Junta de Fre-
guesia de Baltar. A Junta 
agradeceu publicamente a 
este grupo que representa 
a alegria de viver, a energia 
positiva, a cultura e a sim-
patia. Os meninos e meni-

nas do Jardim de Infância 
Glória Leão também canta-
ram as Janeiras na Junta de 
Freguesia. Os pequenos fi-
caram muito contentes 
com as pequenas lembran-
ças de Natal e cumprimen-
taram de forma efusiva o li-
der do executivo de Baltar. 
A Junta agradeceu a pre-
sença dos miúdos que con-
feriram um colorido dife-
rente numa manhã cinzen-
ta de janeiro.

V Encontro de Janeiras 

Cruzeiro de Baltar novamente iluminado

Universidade Sénior  
e Jardim Glória Leão  
cantaram as Janeiras

A Misericórdia de Pare-
des acolheu no dia 25 de ja-
neiro a tomada de posse do 
Secretariado Regional do 
Porto da União das Miseri-
córdias do Porto (UMP). A 
Secretária de Estado da 
Ação Social  presidiu à 
iniciativa. 

Maria Amélia Ferreira, 
Provedora da Santa Casa da 
Misericórdia do Marco de 
Canaveses foi eleita secretá-
ria regional. A lista vencedo-
ra para o novo quadriénio 
conta ainda com Artur de 
Almeida Leite, Provedor da 
Misericórdia de Vila Nova de 
Gaia e Júlio Manuel Mesqui-
ta, Provedor da Misericórdia 
de Penafiel.

A provedora eleita tem 
agora de “coordenar o traba-

lho de uma região do país, 
com 21 misericórdias, com 
atividades previstas na área 
da saúde, educação, dando 
apoio contínuo e diversifica-
do à população desta região”, 
referiu Maria Amélia Ferrei-
ra. Para a Secretária de Esta-
do da Ação Social, Rita Men-
des, as misericórdias são “um 
parceiro do Estado” e aju-
dam no “desenvolvimento e 
aprofundamento das res-
postas de âmbito social a 
prestar às populações". Estas 
instituições são fundamen-
tais enquanto estabelecedo-
ras de contactos com “milha-
res de crianças, jovens, ido-
s o s  e  p e s s o a s  c o m 
deficiências e no planea-
mento de estratégias para 
combater problemas so-

ciais”, sublinhou a Secretária 
de Estado.

A Vereadora da Câmara 
Municipal de Paredes, Bea-
triz Meireles, com o Pelouro 
da Ação Social, salientou o 
papel das mulheres na lide-
rança das instituições e das 
misericórdias do país. Refe-
riu ainda a cooperação insti-
tucional da autarquia de Pa-
redes com a Misericórdia, 
“que se torna fundamental 
para a resolução de proble-
mas sociais”.

Na cerimónia que teve 
como anfitrião o Provedor 
da Santa Casa da Misericór-
dia de Paredes, Ilídio Meire-
les, estiveram presentes 18 
das 21 misericórdias que 
pertencem ao distrito do 
Porto.

    PAREDES 

Misericórdias  
elegeram Secretariado 
Regional
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Ferreira em Rebordosa. As 

provas realizaram-se no dia 19 

de janeiro. Esta Super Liga Ci-

clocross faz parte do Campeo-

nato de Ciclocross e juntou 

cerca de 150 atletas federados 

de vários escalões (juvenis, ca-

detes, juniores, Sub-23, elites, 

masters, promoção), represen-

tantes femininos e masculinos. 

Os ciclistas disputaram corri-

das de 20, 30, 40, 45, 50 ou 60 

minutos de acordo com a cate-

goria num percurso de 3 Km.

Nídia FerreiraA peça conta a 

estória do Pai Natal que “deci-

de tirar umas férias, afinal 

trabalhava de Natal a Natal 

sem parar. Mas os duendes 

estavam preocupados por-

que os brinquedos estavam 

estragados e alguém tinha de 

garantir que as crianças os 

iam receber”.  Foram atores 

nesta encenação: Luan; Gon-

çalo; Pedro; Zé; Beatriz; 

Afonso; André; Carolina; Ana 

Sofia; Santiago.

A competição Super Liga 

Ciclocross da Associação de 

Ciclismo do Porto (AC Porto) 

pelo terceiro ano consecutivo, 

foi realizado no Parque do Rio 

No passado dia 19 de ja-

neiro a Rebord’arte apresen-

tou “Ups! Já é Natal” uma pe-

ça de teatro com texto e ence-

nação de Salomé Rodrigues & 

Ninguém ficou indiferen-
te ao desafio lançado pela 

organização do 2º Trail Ca-
pitão em Rebordosa, que 

arrancou e terminou no Pa-
vilhão Gimnodesportivo 

N o  p a s s a d o  d i a  1 8  
de janeiro concretizou-se 
mais uma iniciativa organi-
zada pelo Agrupamento  
d e  E s c u t e i r o s  1 0 3 0  d e  
Rebordosa que pretende 
reavivar as tradições e  
as memórias dos Rebordo-
s e n s e s ,  p a s s a n d o - a s  
para as gerações mais no-
vas, que com orgulho, pos-
s a m  c o n t i n u a r  a  s u a 
história.

Ainda que com alguma 
surpresa e com passos té-

nues, é certo, mas a vonta-
de e perseverança e farão 
com que aos poucos se 
desvaneçam preconceitos 
e se fortaleçam os laços. 
Com mais uma edição do 
“Renascer das Janeiras” os 
grupos foram recebidos de 
forma entusiasta e simpá-
tica, promovido pelo Gru-
p o  E s c u t i s t a  d e 
Rebordosa.

Pelo palco do salão Pa-
roquial passaram o Agru-
pamento 1030 Rebordosa; 

ADR Associação para o 
Desenvolvimento de Re-
b o r d o s a ;  M o v i m e n t o 
Apostólico de Schoensta-
tt; Grupo de Catequistas; 
Coro Paroquial de São Mi-
guel de Rebordosa; Coro 
Jovem; Tuna de Rebordo-
sa; Rancho Folclórico “Os 
Marceneiros de Rebordo-
sa”; Grupo Desportivo da 
Portela; Pais dos Escutei-
ros; e para fechar o Agru-
p a m e n t o  1 0 3 0  d e 
Rebordosa.

Ciclocross

UPS! Já é Natal

800 atletas no 2º Trail Capitão

“O Renascer das Janeiras" em Rebordosa

A freguesia da Sobreira vai 
acolher a terceira edição de 
um evento solidário que junta 

gastronomia e tradições cul-
turais. “Papas na Sobreira” 
decorre entre os dias 21, 22 e 

23 de fevereiro, junto à Ala-
meda de S. Pedro, e disponibi-
liza uma ementa centrada nas 

papas de sarrabulho, mas que 
integra igualmente rojões e 
outras iguarias tradicionais 

da zona. Os petiscos serão 
servidos numa tenda com 
aquecimento. As viagens de 

comboio têm um desconto, 
fruto de um protocolo estabe-
lecido com a CP.

    SOBREIRA

Papas de sarrabulho de regresso

    REBORDOSA

Associação Humanitária  
dos Bombeiros festejou 42 anos

PAULO 
PINHEIRO

No passado dia 17 de janeiro a As-
sociação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa festejou 42 

anos. A efeméride foi assinalada com 
um porto de honra pelos corpos ge-
rentes e os bombeiros uma data que 

serviu para lembrar memórias, fo-
mentam sentimentos de solidarieda-
de, união e pertença, enlevando, to-

dos aqueles que por lá passam.  Foram 
também cantados os Parabéns e os 
fundadores apagaram as velas.

Manuel Neto, na Cidade de 
Rebordosa.

Dividida em duas provas 
diferentes, trail curto e trail 

longo, a atividade reuniu 
mais de 800 participantes, 
que percorreram ambiente 
natural, rural e urbano da Ci-

dade de Rebordosa, nomea-
damente trilhos, caminhos, 
ribeiras, estradas florestais e 
estradas rodoviárias.
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DESPORTO

JORNADA 19ªJOR. 

  26/01

AD C. Daire 3-2 Vila Real

SC Coimbrões 0-0 G. F. (C.Rodrigo)

SC Espinho 0-2 Leça FC

L. Vildemoinhos 0-1 AD Sanjoanense

Canelas 2010 1-0 USC Paredes

Trofense 1-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 3-0 FC Felg. 1932

Valadares Gaia 0-0 Gondomar SC

Amarante FC 0-1 Arouca

JORNADA 18ªJOR. 
  19/01

Vila Real 0-0 L. Vildemoinhos

Leça FC 0-1 AD Castro Daire

G. F. (C.Rodrigo) 0-1 Valadares Gaia

USC Paredes 0-0 Amarante FC

Gondomar SC 0-1 SC Espinho

AD Sanjoanense 1-1 SC Coimbrões

Arouca 3-1 Trofense

FC P. Rubras 0-0 L. Lourosa
 20/01

FC Felg. 1932 2-0 Canelas 2010

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 45 19

2 Lusitânia de Lourosa 40 19

3 Leça FC 38 19

4 SC Espinho 34 19

5 AD Sanjoanense 34 19

6 AD Castro Daire 32 19

7 USC Paredes 30 19

8 FC Felgueiras 1932 28 19

9 Canelas 2010 26 19

10 Lusitano Vildemoinhos 24 19

11 FC Pedras Rubras 23 19

12 SC Coimbrões 22 19

13 Gondomar SC 21 19

14 Valadares Gaia 20 19

15 Amarante FC 17 19

16 Trofense 17 19

17 Vila Real 11 19

18 G. F. (C.Rodrigo) 8 19

JORNADA 19ªJOR. 
  19/01

Vila Caiz 3-2 Sousense

S. P. Cova 2-0 Rebordosa AC

Lixa 3-2 Alpendorada

FC Vilarinho 0-6 Freamunde

Aliados Lordelo 0-2 AD Marco 09

A. Gandra 0-0 Tirsense

Lousada 1-2 Barrosas

Vila Meã 0-1 CD Sobrado

JORNADA 19ªJOR. 
  26/01

Rebordosa AC 1-0 Vila Caiz

Alpendorada 4-0 S. P. Cova

Lixa 3-1 Vila Meã

Sousense 2-1 FC Vilarinho

Freamunde 2-1 A. Lordelo

Barrosas 3-2 A. Gandra

AD Marco 09 3-1 Lousada

Tirsense 4-1 CD Sobrado

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

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 38 20

2 CD Sobrado 37 20

3 Freamunde 34 20

4 AD Marco 09 34 20

5 Rebordosa AC 33 20

6 Alpendorada 32 20

7 Aliança de Gandra 30 20

8 Vila Meã 28 20

9 Aliados Lordelo 28 20

10 Sousense 27 20

11 Vila Caiz 25 20

12 S. Pedro da Cova 20 20

13 FC Vilarinho 19 20

14 Barrosas 19 20

15 Lixa 15 20

16 Lousada 9 20

JORNADA 17ªJOR. 
  11/01

Est. Fânzeres 1-1 Alfenense

 19/01

F.  Maia 0-0 SC Salvador.

Águias de Eiriz 2-2 FC Felg. 1932 B

Gens SC 1-1 SC R. Moinhos

CA Rio Tinto 1-1 Aparecida

Bougadense 0-2 Caíde Rei

SC Nun´Álvares 2-1 FC Lagares

S. L. Douro 8-0 Lousada B

JORNADA 18ªJOR. 
  25/01

FC Felg. 1932 B 3-0 Folgosa da Maia

 26/01

Alfenense 1-2 Águias de Eiriz

Est. Fânzeres 1-2 S. Lour. Douro

SC Salvador. 0-4 Gens SC

SC R. Moinhos 1-0 CA Rio Tinto

FC Lagares 1-1 Bougadense

Aparecida 1-0 SC Nun´Álvares

Caíde Rei 0-0 Lousada B

JORNADA 17ªJOR. 
  26/01

GD Águas Santas 2-1 SC Campo

Crestuma 4-0 S. Hora

ISC Sobreirense 0-0 FC Parada

UD Valonguense 3-1 Leverense

GD Aldeia Nova 1-2	 Perafita

Os Lusitanos 0-0 S. Félix Marinha

CD Torrão 1-2 Vandoma

Ramaldense 2-1 Ataense

JORNADA 17ªJOR. 
  25/01

Lixa B 6-0 CCD Sobrosa

ADR Aveleda 0-1 UD Torrados

  26/01

Raimonda 0-1 Penamaior

GDC Ferreira 3-0 ARD Macieira

C.	Sanfins	 1-1 AJM Lamoso

AD Várzea FC 1-0 CRCD Varziela

UDS Roriz 0-0 FC V. B. Bispo

AD Lustosa 3-3 Livração

JORNADA 18ªJOR. 
  25/01
1º Maio Figueiró 0-3 ADC Frazão
Campo do Lírio 0-3 FC P. Rubras B

Codessos 3-1 Gatões
  26/01
AC Gervide 1-0 M. G. Costa
Ventura SC vs Monte Córdova
USC Baltar 1-0 Leões Seroa
Sp. Cruz 1-2 ADR S. P. Fins

Melres DC 0-1 M. Sangemil
  26/01

Esc. Fut.  0-1 Tirsense B

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 35 18

2 Gens SC 33 18

3 Aparecida 32 18

4 S. Lourenço Douro 32 18

5 FC Felgueiras 1932 B 32 18

6 Águias de Eiriz 29 18

7 SC Salvadorense 27 18

8 Folgosa da Maia 26 18

9 SC Rio de Moinhos 26 18

10 FC Lagares 24 18

11 Alfenense 22 18

12 CA Rio Tinto 22 18

13 Bougadense 19 18

14 Lousada B 15 18

15 Caíde Rei 12 18

16 Estrelas de Fânzeres 12 18

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 40 17

2 Leverense 36 17

3 S. Félix Marinha 36 17

4 Crestuma 32 17

5 GD Aldeia Nova 30 17

6 SC Campo 29 17

7 GD Águas Santas 27 17

8 FC Parada 22 17

9 Ramaldense 22 17

10 Vandoma 19 16

11 Ataense 18 17

12 Os Lusitanos 17 17

13 CD Torrão 15 17

14 Senhora da Hora 14 17

15 ISC Sobreirense 13 16

16	 Perafita	 4 17

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 32 17

2	 Citânia	de	Sanfins	 32 17

3 Penamaior 31 17

4 UDS Roriz 30 17

5 Lixa B 26 17

6 CRCD Varziela 25 17

7 Livração 25 17

8 AD Lustosa 25 17

9 UD Torrados 23 17

10 ADR Aveleda 22 17

11 AD Várzea FC 22 17

12 CCD Sobrosa 20 17

13 FC Vila Boa do Bispo 20 17

14 AJM Lamoso 19 17

15 Raimonda 16 17

16 ARD Macieira 6 17

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 47 18

2 FC Pedras Rubras B 46 18

3 ADR S. Pedro de Fins 41 18

4 Monte Córdova 38 17

5 Tirsense B 34 16

6 Leões Seroa 29 16

7 AC Gervide 29 18

8 Melres DC 24 17

9 Codessos 22 18

10 Gatões 22 17

11 ADC Frazão 20 18

12 1º Maio Figueiró 19 18

13 Ventura SC 18 16

14 USC Baltar 17 18

15 M. G. Costa 16 18

16 Sp. Cruz 16 16

17 Escola Futebol 115 8 17

18 Campo do Lírio 4 18

JORNADA 16 ªJOR. 
  19/12

SC Campo 1-0 Crestuma

S. Hora 3-3 ISC Sobreirense

FC Parada 2-2 Os Lusitanos

Leverense 2-4 GD Águas Santas

Perafita	 1-3 UD Valonguense

Vandoma 0-1 Ramaldense

Ataense 1-2 GD Aldeia Nova

S. F. Marinha 1-0 CD Torrão

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 16 ªJOR. 
  18/01

AJM Lamoso 0-5 ADR Aveleda

UD Torrados 3-0 GDC Ferreira

  19/01

Penamaior 1-1 Lixa B

ARD Macieira 2-3 Raimonda

FC V.  B. Bispo 2-2 Citânia de Sanfins

Livração 3-3 AD Várzea FC

CRCD Varziela 2-2 UDS Roriz

CCD Sobrosa 0-1 AD Lustosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 14 ªJOR. 
  18/01

Campo do Lírio 1-3 Tirsense B

1º Maio Figueiró 0-2 Leões Seroa

ADC Frazão 2-1 M. G. Costa

Codessos 1-1 M. Sangemil

 19/01

USC Baltar 3-5 FC P. Rubras B

Melres DC 0-3 Monte Córdova

Sp. Cruz 1-3 Gatões

E. Futebol 115 0-1 ADR S. P. Fins

Ventura SC 2-5 AC Gervide

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

N a  p r ó x i m a  é p o c a 
(2020/2021), haverá novida-
des nos Campeonatos Nacio-
nais de Juvenis e Iniciados, no 
que toca aos quadros competi-
tivos. Será criada a 2ª Divisão 
N a c i o n a l ,  e m  a m b o s  o s 
escalões.
Actualmente, nos Juniores 
(sub-19) existem 2 divisões 
Nacionais: a 1ª está dividida 
em duas zonas (Norte e Sul) de 
12 equipas cada; a 2ª está divi-
dida em 5 séries de 10 equipas 
cada. Nos Juvenis 8sub-17) 
existe 1 divisão Nacional, com 

4 séries de 12 equipas. Nos Ini-
ciados (sub-15) também só 
existe 1 divisão Nacional, com 
6 séries de 12 equipas.
Ora, a Federação Portuguesa 
de Futebol decidiu aproximar 
as competições mais novas ao 
formato da mais velha, por isso 
esta época em curso é de tran-
sição no que toca a subidas e 
descidas de divisão.No cam-
peonato de Juvenis, os 18 clu-
bes que normalmente seriam 
despromovidos aos Distritais, 
vão ser despromovidos para a 
2ª divisão Nacional da catego-

Alterações confirmadas nos Juvenis e Iniciados para 2020/2021

OPINIÃO

Sobre Futebol

ria. Na 1ª Nacional de Juvenis 
de 2020/2021 ficarão os res-
tantes 30 clubes, possivelmen-
te divididos em 3 séries de 10. A 
estreante 2ª Nacional de Juve-
nis será composta pelos 18 des-
promovidos mais pelos 18 cam-
peões distritais, num total de 
36 equipas, possivelmente divi-
didos em 3 séries de 12.
No campeonato de Iniciados, os 
22 clubes que nesta época vão 
ser despromovidos (3 últimos 
de cada uma das 6 séries (18) 
mais os 4 piores 5ºs classifica-
dos, serão relegados para a 2ª 

Nacional de Iniciados, a quem 
se juntam os 18 campeões dis-
tritais, num total de 40 equipas, 
q u e  s e r ã o  d i v i d i d o s  e m 
2020/2021 em 4 séries de 10 
equipas. Na 1ª Nacional de Ini-
ciados ficarão 50 clubes (72 
participantes em 2019/2020 
menos os 22 despromovidos) 
que serão, à partida, distribuí-
dos em 5 séries de 10 equipas 
cada. Esta reformulação não 
termina na próxima época, 
mas será feita em três ou qua-
tro. O que a FPF pretende é 
ajustar os quadros competiti-

vos dos 3 escalões (Juniores, 
Juvenis e Iniciados) e promo-
ver a competitividade e evolu-
ção dos atletas, fazendo com 
que haja cada vez menos dife-
renças abissais e resultados 
desnivelados.
Nos regulamentos das compe-
tições será sempre claro este 
processo de transição, sendo 
enunciado o número de desci-
das e subidas de divisão, na 1ª, 
2ª Nacional e Distritais, para 
que no início de cada época os 
c l u b e s  s a i b a m  c o m  q u e 
contar.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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PUB

Joaquim Rodrigo Go-
mes Leal, de 15 anos aluno 
da Escola Básica e Secun-
dária de Vilela, foi premia-
do com a bolsa EPIS - Em-
presários Pela Inclusão 
Social, na Categoria Fun-
dação Amélia de Mello.

O jovem residente em 
Rebordosa, que frequenta 
atualmente o 10º ano, ter-
minou o 9º ano com média 
de 5.O mérito académico 
do estudante foi distingui-
do com uma bolsa no valor 
de 1200 euros, numa ce-
rimónia que juntou alunos 
do 9º ano de escolaridade 
de escolas de todo o país.

O projeto EPIS está a 
ser implementado nas es-
colas do Concelho de Pare-
des, através da iniciativa 
Paredes Educa – Construir 
Mais Sucesso, lançada pelo 

Município em 2018, e que 
visa intervir ao nível da 
promoção do sucesso es-
colar e da prevenção do 
abandono escolar precoce, 
combatendo o insucesso e 
reforçando as ações que 
p r o m o v a m  m e l h o r e s 
resultados.

N o  a n o  l e t i v o 
2019/2020 encontram-se 
a beneficiar das ações uni-
versais do projeto EPIS 
cerca de 2009 alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos, de 15 escolas 
do Concelho de Paredes, 
divididos pelo 1º ano (595) 
e 2º ano (665). No 5º ano 
são abrangidos 263 alu-
nos. O 6º ano e o 7º ano re-
gistam 486 beneficiários. 
O trabalho desenvolvido 
no acompanhamento de 
proximidade atinge 339 
alunos.

Aluno de Rebordosa 
distinguido a nível 
nacional por  
mérito escolar 

A 
Fase Intermédia 
do Campeonato 
Hóquei Indoor 

de Seniores Masculinos vai 
ser disputada este fim de 
semana, nos dias 1 e 2 de 
fevereiro, no Pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo, 
Paredes.

A competição conta com 
cerca de 200 atletas inscri-
tos, de quatro equipas do 
Norte e Sul do país: Asso-
ciação Desportiva de Lou-
s a d a ,  C l u b e  d e  Fu t e b o l 
U n i ã o  d e  L a m a s ,  G r u p o 
Desportivo do Viso, Casa 
Pia Atlético Clube, Clube 

de Futebol do Benfica e Lis-
boa Casuals. Além da com-
petição masculina, vão ser 
disputadas duas provas de 
jogos de seniores femini-
nos,  entre a Associação 
Desportiva de Lousada e o 
Grupo Desportivo do Viso. 
Os jogos são de entrada li-

vre e decorrem, no sábado, 
entre as 11h00 e as 21h30 
e,  no domingo,  entre as 
10h00 e as 20h30.

O evento desportivo é 
organizado pela Federação 
Portuguesa de Hóquei com 
o apoio da Câmara Munici-
pal de Paredes.

Campeonato  
Nacional de Hóquei 
Indoor em Lordelo
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A 
Direção-Geral 
de Saúde (DGS) 
emitiu um aviso 

referente ao Coronavírus 
(2019-nCoV), onde faz um 
alerta acerca do novo vírus 
da gripe que já matou mais 
de uma centena de pessoas, 
nomeadamente na China.

O novo coronavírus 
'2019-nCov' faz com o que 
o paciente infetado tenha 
tosse, febre e dificuldade 
respiratória, avisa a DGS. 

A autoridade associa 
ainda duas perguntas no 
aviso: "Regressou da Chi-
na?" ou "Contactou com um 

doente infetado?" 
Se se encontra nesta si-

tuação “acima descrita”, a 
Direção-Geral de Saúde 
afirma que deve ligar para a 
linha SNS 24 - através do 
número 808 24 24 24 - e in-
formar sobre a sua viagem 
recente. 

DGS dá conselhos sobre 
o novo coronavírus 

PUB

PUB

A Câmara Municipal 
de Paredes vai atribuir 
bolsas de estudo a 100 
estudantes residentes 
no Concelho. As candi-
daturas abrem na próxi-
ma segunda-feira, 3 de 
fevereiro, e decorrem 
até 13 de março.

O programa relativo 
a o  a n o  l e t i v o 
2019/2020 inclui bol-
sas de estudo para os 
diferentes escalões de 
ensino, em número su-
perior às 75 atribuídas 
n o  a n o  l e t i v o 
2018/2019.

Aos estudantes do 
ensino secundário pú-
blico será atribuído um 

total  de 60 bolsas de 
estudo.

Há 20 vagas para alu-
nos do 10º ano, 20 para 
alunos do 11º ano e 20 
para alunos do 12º ano. 
O ensino superior públi-
c o  e  p r i v a d o  c o n t a rá 
com 23 bolsas. Para os 
alunos do ensino técni-
co superior profissional 
público e privado, have-
r á  d u a s  b o l s a s 
disponíveis.

Os operacionais ou 
filhos de operacionais 
de bombeiros voluntá-
r i o s  e  d e l e g a ç õ e s  d a 
Cruz Vermelha do Con-
celho que frequentam o 
Ensino Superior voltam 

a ter destaque no pro-
grama, com a atribuição 
de 15 bolsas de estudo.

Os valores unitários 
de cada bolsa a atribuir 
são de 1250 euros para 
operacionais, 1000 eu-
ros para filhos de opera-
cionais, 1000 euros pa-
ra alunos do ensino su-
perior, 500 euros para 
estudantes do ensino 
técnico superior profis-
sional e 175 euros para 
as restantes categorias.

Os candidatos inte-
ressados podem apre-
sentar o formulário de 
candidatura no Balcão 
Único ou através dos 
Serviços online.

O plantel do Rebordo-
sa AC, clube a militar na 
Divisão de Elite da AFP, 
tem duas caras novas: 
Carlos e Rafinha.

Carlos é natural de 
Lousada, tem 21 anos e jo-
ga como avançado. Esta 
época, representou o 
Marco 09, ao serviço do 
qual disputou 13 partidas 

e marcou três golos. Até 
ao verão passado, só tinha 
atuado na AD Lousada, 
onde somou quatro rema-
tes certeiros em 26 jogos 
em 2018/19.

Já Rafinha, natural de 
Paços de Ferreira, atua a 
extremo direito, podendo 
também desempenhar a 
função de médio ofensivo. 

Na presente temporada, o 
atleta de 27 anos jogou ao 
serviço do Louletano, on-
de marcou por duas vezes 
em nove encontros.

O Rebordosa AC é, a 
par do Aliança de Gandra, 
o segundo melhor ataque 
da Divisão de Elite - Série 2 
da AF Porto, com 30 golos 
marcados. 

Câmara aprova  
atribuição de uma centena 
de bolsas de estudo

Rebordosa AC reforça  
o ataque com dupla avançada
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AGENDA
CULTURAL  
DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  JAN'20

FUNDAÇÃO ALORD
AUDITÓRIO
De 3 a 29 fev 
Exposição
Do teatro à Pintura 
 Fernando Moreira

11 fev | 10h  
Do livro para o palco
A viúva e o papagaio
Virgínia Woolf 
Caixa de Palco

29 fev 
Teatro 
O Potencial Feminino
Astro Fingido 
– Associação Cultural

BIBLIOTECA 
Escritor do Mês
María Dueñas

18, 20 e 27 fev | 10h30 
Ateliê de Olaria
Mestre oleira 
Maria Fernanda Braga

O Leituras Sugere…
Temas infantojuvenis
Astérix – a filha  de 
 Vercingétorix  Jean-Yves  
Ferri  Didier Conrad

COOPERAÇÃO 
5 fev|14h30
Artes manuais
Porta-chaves

12 fev|14h30
Sessão de cinema
O rei leão

19 fev|14h30
Artes manuais
Suporte em feltro

26 fev|14h30
Artes manuais
Flor em papel de seda

PAREDES
Até 7 fev
Loja Interativa 
de Turismo de Paredes 
Exposição 
“O mundo Rural” 
Joaquim Bessa

Até 18 fev 
Casa da Cultura
Exposição Mais do Mesmo 
Coletiva de Ângela Oliveira, 
Conceição Costa 
e Fernando Barbosa

7, 14 e 28 fev | 17h30-19h
Centro de Informação da Rota 
do Românico de Paredes 
"À Descoberta da Nyckelharpa"

SOBREIRA
16 fev
10º Raid 
Bttombos
21, 22 e 23 fev
Alameda de S. Pedro 
Papas na Sobreira 
Evento Solidário 

REBORDOSA
8 fev | 19h30
Pavilhão Moreira Neto 
Festival das Sopas

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

AGRIDOCE
AUTOR: 

COLLEEN MCCULLOUGH

No seu pri-
meiro romance 
é p i c o  d e s d e 
Pássaros Feri-
dos, Colleen 
McCullough 
narra a apai-
xonante his-
tória de dois 
pares de gémeas, tendo como ce-
nário a Austrália dos anos 20 e 30. 
Todas elas se formam em enfer-
magem, mas cada uma tem as 
suas próprias ambições. 

As quatro irmãs Latimer não 
podiam ser mais próximas, mas 
cada uma delas tem os seus pró-
prios sonhos: Edda quer ser médi-
ca, Tufts quer organizar tudo, a 
Grace ninguém pode dizer que 
caminho deve seguir e Kitty quer 
ser conhecida por outra coisa que 
não a sua beleza. São famosas na 
Nova Gales do Sul pela sua beleza 
e ambição, bem como pelo seu 
espírito, mas, à medida que se 
aproximam da maturidade, as 
perspetivas limitadas da vida que 
as espera é desmoralizante. 

Decidem inscrever-se todas 
juntas numa formação em enfer-
magem, uma nova opção para as 
mulheres que até então se tinham 
visto limitadas ao papel de espo-
sas e mães. As irmãs Latimer irão 
conhecer novas pessoas e encon-
trar desafios que em muito con-
tribuirão para o seu amadureci-
mento e independência. Conhe-
cerão homens de todos os 
quadrantes sociais, agricultores, 
colegas no hospital e até homens 
com cargos públicos e políticos, e 
cada uma das irmãs terá de ava-
liar as suas decisões e aquilo que é 
para si mais importante. O resul-
tado é por vezes feliz, outras arra-
sador, mas sempre… agridoce.

D
ueñas Vinuesa ficou 
famosa em 2009 com 
O Tempo Entre Costu-

ras, o seu primeiro livro, que se 
converteu numa das obras mais 
vendidas da literatura espanhola 
nos últimos anos e foi traduzida 
para mais de vinte e cinco idiomas. 
Este romance, publicado pela Por-
to Editora, foi adaptado à televi-
são, e exibido em Portugal pela 
TVI.

Doutorada em Filologia Ingle-
sa, Maria Dueñas é professora ti-
tular da Universidade de Murcia 
depois de ter já passado pela do-
cência em várias universidades 

norte-americanas. É auto-
ra de trabalhos académi-
cos e de muitos projetos 
educativos, culturais e 
editoriais.

Maria Dueñas nas-
ceu em Puertollano 
( C i u d a d  R e a l )  e m 
1964, é casada, tem 
dois filhos e reside 
em Cartagena.

“O Tempo entre 
Costuras”

Trata-se da história de Sira 
Quiroga, uma jovem modista em-
purrada pelo destino para um ar-
riscado compromisso; sem aviso, 
os pespontos e alinhavos do seu 
ofício convertem-se na fachada 
para missões obscuras que a en-

l e i a m  n u m 
mundo de gla-

mour e paixões, 
riqueza e misé-

ria, mas também 
de vitórias e der-

rotas, de conspi-
rações históricas 

e  p o l í t i c a s ,  d e 
espias.

Um romance de 
ritmo imparável, cos-

turado de encontros 
e desencontros, que 

nos trans- porta, em descrições 
fiéis, pelos cenários de uma Madrid 
pró-Alemanha, dos enclaves de 
Tânger e Tetuán e de uma Lisboa 
cosmopolita repleta de oportunis-
tas e refugiados sem rumo.

Autora de  
“O Tempo Entre Costuras” 
em destaque n´ALORD
ESCRITORA DO MÊS. María Dueñas Vinuesa autora espanhola, é a escri-
tora em destaque no mês de fevereiro na Biblioteca da Fundação A LORD. 

António Orlando  | texto
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Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

As rugas de Jerónimo

U
m interlocutor 
b a s t a n t e  i m -
provável refe-

ria-me muito recente-
mente a “necessidade” 
de substituir o Secretá-
rio-geral do PCP por al-
guém “mais novo”. Sen-
d o  a s s u n t o  c o m u m , 
confesso ter ficado des-
ta vez ainda mais sur-
preendido pela refe-
rência, imprevista em 
conversa trivial do dia-
-a-dia, e bastante as-
sertiva, surgida como 
se se tratasse de ques-
tão imperiosa. 
Jerónimo de Sousa e o 
PCP não são mediatica-
mente apelativos. Na 
recente entrevista de 
Jerónimo de Sousa à 
C r i s t i n a  Fe r r e i ra  n a 
SIC, muitos dizem ter 
ficado a (re)conhecer 
um ser humano espe-
cial e a lhe atribuir um 
grande valor. Uma insti-
tuição, lhe chamou sin-
gularmente Cristina 
Ferreira. 
Em Jerónimo, alguns só 
lhe descortinam a ida-
de, as rugas, o olhar pe-
sado (ou cansado), vá lá, 
a sinceridade, a coerên-
cia, um percurso de vi-
da historicamente da-
tado. E por aqui ficam. 
Alguns porém vão mais 
longe. E lá sublinham a 
coragem específica de 
ocupar cargo político 
de tanta responsabili-
dade, sendo de origem 
operária, sem licencia-
tura ou doutoramento, 
a excepção em terra de 
doutores e especialis-
t a s .  E  l á  c o n s e g u e m 
deslumbrar a capacida-
d e  e  i n t u i ç ã o  p a ra  o 
exercício global da polí-
t i c a ,  i n d e p e n d e n t e -
mente do local em que 
se exerce (Parlamento, 

S i n d i c a t o ,  P a r t i d o , 
Conselho de Estado). 
Outros o vêem como 
arquitecto de uma pro-
funda dinâmica inter-
-geracional dos dirigen-
tes do Partido.  
E lá observam e con-
cluem que com Jeróni-
mo foi e é possível uma 
alternativa, uma mu-
dança de rumo, a nego-
ciação, ou a oposição 
s é r i a  e  o  c o n f r o n t o , 
conforme as circuns-
tâncias e os interesses 
em jogo.  
M a s  p o u c o s ,  m u i t o 
poucos, conseguem ver 
o que seria justo e ra-
zoável: uma identifica-
ção das ideias com a 
prática 24 horas por 
dia, uma presença cons-
tante 7 dias por semana 
ao serviço de uma cau-
sa, uma disponibilidade 
física muito exigente. 
Uma atualidade perma-
nente. E isso torna-o a 
meu ver gigante. 
O tempo de vida é fini-
to,  sabemo-lo todos. 
Todos temos o tempo 
limitado. Não há deter-
minismo histórico que 
nos conduza inevitavel-
mente para o Bem, para 
a Justiça ou para a Li-
berdade. Por esta ou 
aquela via. 
S ã o  o s  h o m e n s  q u e 
atentas as circunstan-

cias constroem o seu 
futuro e da sociedade 
em geral. Cada um por 
si mas sobretudo orga-
nizados em consciência 
e força colectivas, dá e 
dará sempre a sua con-
tribuição. Para o bem e 
para o mal. 
Não busco na imagem 
física de Jerónimo a 
modernidade ou a atra-
tibilidade do projecto 
ou a sua prova dos no-
ve. O colectivo é muito 
mais forte, tal como o 
ideal. A idade dá-nos al-
guma sabedoria mas 
cria limitações e retira 
capacidades. Sabemos 
todos quão fútil é pare-
cer ser o que não se é. 
Ou poder fazer o que 
não se pode. 
Em ano de Congresso, 
onde para além de ou-
tros aspetos certamen-
te se discutirá interna-
mente os rostos e pro-
tagonistas, tenho uma 
certeza: Jerónimo de 
Sousa estará presente 
nessa discussão, sem 
interesses pessoais ou 
de grupo a defender, 
sem telhados de vidro 
ou património de ori-
gem desconhecida a 
proteger. Como sem-
pre: exemplar. 

E por isso, desde já, digo: 
obrigado, Camarada.

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.

O 
titulo desta crónica baseia-se no 
livro de Desmond Morris. O livro 
deste zoólogo, observador aten-

to dos seres humanos, escrito em 1981, 
compara o jogo e toda a sua envolvência, a 
um complexo ritual tribal, que é seguido 
atualmente em todo o mundo.
“O animal humano é uma espécie extraor-
dinária. Entre todos os acontecimentos 
da história humana, aquele que atraiu a 
maior assistência não foi uma grande oca-
sião política, nem uma celebração espe-
cial de alguma proeza complexa nas artes 
ou ciências, mas sim um simples jogo de 
bola - uma partida de futebol.” Ao analisar 
toda a envolvência do futebol, Desmond 
Morris debruça-se também sobre o papel 
dos dirigentes desportivos, a que chama o 

Conselho Tribal. 
E, quando há crise no dito Conselho?
“Tudo muda quando sobre o pano desse 
prolongado drama que é a cisão diretiva. 
Em termos de contenção e de pensamen-
to racional, esta apresenta todas as quali-
dades da expulsão do chefe de um bando 
de babuínos, em que os roncos e as atitu-
des muitas vezes passam da sala da dire-
ção para as colunas dos jornais. Segue-se 
um período em que o ar se encontra reple-
to de ameaças de demissão e de recrimi-
nações, até que a poeira assenta e um no-
vo presidente é entronizado como chefe 
tribal, ou o antigo triunfa finalmente, feri-
do, mas não vergado. Normalmente, se-
gue-se um rescaldo de ressentimentos 
que continuam a fervilhar nos corredores 
tribais durante algum tempo, prontos a 
transbordar sempre que a sorte do clube 
é questionada por inglórias derrotas no 
campo de jogo”.
Desmond Morris defende que o compor-
tamento dos adeptos desportivos tem 
raízes no nosso passado mais primitivo, 
corresponde a uma forma de competição 

A Tribo do Futebol

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

U
m ano depois do Conselho Na-
cional do PSD, da guerrilha in-
terna Rui Rio foi eleito nova-

mente como presidente, como aquele a 
quem se pede a mesma a firmeza e vee-
mência de quem enfrenta o touro de 
frente e pelos “cornos”, tal como parece 
ter feito com os seus opositores internos 
e como se pede que o faça a um PS como-
damente instalado sobre as contas cer-
tas e sobre o suporte da esquerda do 
PCP e BE.
Por várias vezes me referi a assuntos que 
considero de grande importância para 
que a oposição às políticas socialistas se-
ja feita de forma incisiva e com bons re-
sultados para os portugueses, mas por 
ora, gostaria de realçar a importância 
que poderia ter a descida do IVA no custo 

da eletricidade para uso habitacional. 
Importantíssimo no conforto e na eco-
nomia das famílias com um crescimento 
do sobre-endividamento resultado de 
taxas e impostos encapotados que de dia 
para dia tornam a vida dos portugueses 
m a i s  d i f í c i l .  O u t ra s  p o l í t i c a s  s ã o 
necessárias!   
Os últimos dois anos económicos prova-
ram que o “Diabo” que começou numa 
crença de que a economia não iria recu-
perar tão rápido conforme se pretendia 
não aconteceu e com isso seguiu-se a 
crença de que na geringonça se vê um 
“Sol” de longa dura de alicerces fortes à 
esquerda inclusive com a modernização 
do Estado, digamos que o Simplex das 
instituições e o crescimento da Econo-
mia… Ora esse “Sol” ficou amarelo trans-
lucido nas últimas eleições legislativas e 
já nem o PS sabe muito bem como apro-
var orçamentos e que medidas colocar 
para agradar a gregos e a troianos. Entre-
tanto, a economia vai perdendo o gás 
que trazia do ciclo pós-troika e embora 
não seja o Diabo, alguém terá de pagar 
novamente o aperto do cinto do que não 
foi feito nos últimos 4 anos. Contas certa, 
é só uma ironia!

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Coligação? O trabalho dirá!

mariocamilomota@gmail.com
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A Tribo do Futebol entre tribos que desde a pré-história faz 
parte do comportamento humano. E de 
facto quando os fatores identitários tradi-
cionais estão em crise, as pessoas agru-
pam-se através das suas preferência 
clubísticas, esquecendo toda e qualquer 
racionalidade, e seguindo o chefe da tribo 
em qualquer direção mesmo que para o 
abismo.
Esta situação trespassa todos os clubes, 
mas isso não desculpa a irracionalidade em 
que os clubes decidem cair, num processo 
absolutamente destrutivo. Hoje um clube 
desportivo e uma sociedade desportiva ge-
rem um património de milhões, em passes 
de jogadores, contratos televisivos, contra-
tos publicitários, etc. O que a história de-
monstra é que os clubes de futebol não têm 
uma estrutura com os adequados pesos e 
contrapesos que o património que possuem 
e as aspirações dos adeptos exige. Numa 

qualquer outra sociedade, qualquer presi-
dente que começasse a tomar decisões cla-
ramente contrárias aos interesses da em-
presa seria imediatamente destituído. Nos 
clubes de futebol limita-se a dizer que está a 
ser injustamente atacado pelos inimigos do 
clube e apela à união dos sócios que imedia-
tamente o reconfirmam de olhos fechados, 
permitindo-lhe continuar a avançar até a 
situação chegar ao descalabro.
 Mas o mais triste disto tudo é que os polí-
ticos vão pactuando com esta situação, 
havendo deputados comentadores des-
portivos e receções aos clubes desporti-
vos nas câmaras municipais, numa pro-
miscuidade entre a política e o futebol a 
todos os títulos indesejável. 
Alimentando o que de mais primitivo exis-
te no futebol, não são só os clubes, mas 
t a m b é m  o  p r ó p r i o  p a í s  q u e  b a t e  n o 
fundo.

psilvaparedes@gmail.com

A suposta falência  
dos partidos tradicionais
Por

PAULO
SILVA
Professor

só estão internamente des-

ligados entre as cúpulas di-

rigentes e as ditas estrutu-

ras de base como talvez 

ainda pior, e mais grave ain-

da estão na maioria dos ca-

sos desligados do seu elei-

t o r a d o  n o r m a l  e 

tradicional.

Na maioria dos países euro-

peus, julgo mesmo que já 

nem esse eleitorado pos-

suem, veja-se o caso da 

Grécia onde o partido so-

cialista local praticamente 

desapareceu, isto significa 

que na prática assistimos a 

uma autêntica falência da 

dita política tradicional em 

toda a linha.

A verdade é que este pro-

blema alastrou rapidamen-

te a países mais conserva-

dores como Portugal e a 

França, e os resultados 

eleitoral das últimas elei-

ções legislativas mostram 

isso mesmo.

A própria União Europeia 

nada tem feito para inver-

ter esta tendência, muito 

pelo contrário, na maioria 

das vezes está mesmo na li-

nha da frente no que toca 

ao afastamento crescente 

entre eleitores e eleitos, a 

União Europeia, criou uma 

teia de organismos de deci-

são cheios de cidadãos não 

eleitos, que promovem o 

afastamento entre os elei-

tos e os eleitores.

A verdade é que em vários 

países europeus, pode não 

ser em todos, mas quase, 

tem sido claro não só esse 

afastamento da população 

em relação aos decisores 

políticos, veja-se por exem-

plo os valores da absten-

ção, sempre a subir em pra-

ticamente todos os países 

europeus.

Os casos de corrupção 

comprovada em que os 

partidos tradicionais eram 

mais ativos a beneficiar e 

defender os interesses dos 

seus partidários do que a 

defender os interesses fun-

damentais dos seus países 

e para os quais tinham sido 

eleitos, são também um 

forte contributo para este 

estado de alma em relação 

a o s  d i t o s  p a r t i d o s 

tradicionais

Urge, portanto, uma rees-

truturação desses partidos 

para evitar que se cometam 

os mesmos erros e traba-

lharem de forma a gover-

nar o país com o objetivo de 

aumentar a riqueza do 

m e s m o  e  d a  s u a 

população.

Se assim não acontecer te-

mo que estes “fenómenos” 

cheguem rapidamente ao 

Poder, com todos os peri-

gos associados ao populis-

mo e a demagogia que nor-

malmente vertem nos seus 

programas eleitorais.

E
m 2016, logo após 

o referendo que 

ocorrido no Reino 

Unido, lembro-me de uma 

conversa com um amigo 

sindicalista Italiano, sobre 

o que estava a acontecer 

no interior dos ditos parti-

dos políticos “tradicio-

nais”, ou seja, os que nes-

tes últimos anos de-

t i n h a m  o  p o d e r  e m 

praticamente todos os 

países europeus.

O normal por toda a Euro-

pa era termos dois gran-

des partidos um mais à 

esquerda e outro mais à 

direita, mas desde 2014 

sensivelmente que este 

panorama tem vindo a 

mudar, em países como a 

Itália, Espanha, Polónia e 

Hungria. Mas nos últimos 

anos o fenómeno do apa-

recimento de novos parti-

dos mais extremistas, se-

jam eles de esquerda ou 

de direita, tem acontecido 

em praticamente todos os 

países Europeus.

Este fenómeno mostra 

claramente que os ditos 

partidos tradicionais não 

Tal como no PSD, também o outro parti-
do que constituiu o governo que tirou o 
país da troika parece agora ter encontra-
do a renovação e a vassoura de limpeza 
(que parece ser agora a palavra de or-
dem) para vermos o CDS eleger o ex-lí-
der da Juventude Popular numa procura 
de mudar e de se refundar até em valores 
e objetivos fundamentais.
Neste panorama, e com um congresso do 
PSD daqui a 15 dias, perspetivam-se res-
ponsabilidades governativas da herança 
má e pesada da “troika” que os dois parti-
dos fecham num ciclo, em definitivo, e 
abrem noutro. Mais do que tudo, com a 
escolha de pessoas e dirigentes que não 
tiveram nada a ver nem com esse passa-
do e com correções de ideologia mais ao 
centro ou mais à direita como se fosse 
até possível haverem agora outros 
partidos. 
De uma forma ou de outra não tenho dú-
vidas que se viram páginas ao mesmo 
tempo que a necessidade do país é de 
uma imperiosa mudança e parece-me 
natural que a partir de agora (em con-
gresso ou em público) a necessidade de 
repensar o serviço público que é a políti-
ca possa ser feito em conjunto, em união 
e em uníssono. 
A importância dos desafios da sociedade 
irá certamente ajudar a estabelecer pon-

tes e novas oportunidades para dar no-
vos projetos e outra esperança para um 
que país que precisa seriamente de mais 
Justiça,  Segurança,  e  Saúde,  sem 
cativações!
A importância das ideologias de esquer-
da ou de direita é tanto maior quanto a 
sua implementação (de facto), e refiro-
-me especificamente a chamar de es-
querda o que é de esquerda ou de direita 
o que é tradicionalmente de direita. As-
sim, não deixo de criticar o capitalismo 
disfarçado de socialismo, uma coligação 
que à esquerda é só chamada de gerin-
gonça, mas se for à direita é coligação 
propriamente dita. Com isto volto à mi-
nha social democracia reformista e com 
dimensão da produtividade e competiti-
vidade económica, aquela que a história 
já, por diversas vezes, ditou como a sal-
vadora das bancas-rotas.
Avizinha-se por certo uma discussão na-
cional, que até em Paredes terá reper-
cussões no atual contexto, uma vez que 
também ele não é claro. Ou haverá al-
guém a chamar socialismo ou alguma 
ideologia conhecida à atuação estratégi-
ca municipal? Aquilo que foi uma ligação 
impossível no passado poderá ser agora 
uma escolha na recuperação de verea-
dores, juntas de freguesia ou assem-
bleias de freguesia… 
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FALECEU

ALBINA 
DA SILVA MIRANDA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 82 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente 

na Rua Stº António, nº. 171 A, Rebordosa, Paredes.  Era viúva 
de Eduardo Santos Teles.

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  

REBORDOSA/PAREDES

FALECEU

CLEMENTINA GLÓRIA 
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 28 de janeiro com 92 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente em 

Nevogilde, Lousada. 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 4 de fevereiro, pelas 19:00 
horas na Igreja Paroquial de Nevogilde, Lousada, agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE/LOUSADA

FALECEU

ARMINDA VIEIRA 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 28 de janeiro com 76 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente em 

Freamunde, Paços de Ferreira. 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 4 de fevereiro, pelas 19:00 
horas na Igreja Paroquial de Freamunde, agradecendo tam-
bém, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

 FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FREAMUNDE / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

ANTÓNIO DE LOUREIRO 
CERQUEIRA AMARAL
Faleceu no dia 25 de janeiro com 82 anos. 
Era natural de Moçambique e residente 

na Av. Bombeiros Voluntários, nº. 31, 4º B   Paredes.  
xEra casado com Maria Ilda de Jesus Lopes Cerqueira Amaral.  

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DOS ANJOS
Faleceu no dia 23 de janeiro com 93 anos. Era 

natural de Barrô-Resende e residente na Rua 

Figueira de Porta, nº. 259, Baltar, Paredes. Era 

solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ADRIANO ALBERTO 
CORREIA DA SILVA
Faleceu no dia 25 de janeiro com 68 anos. Era 
natural de Miragaia-Porto e residente na Rua 

Campo das Oliveiras, nº. 19, Parada de Todeia, Paredes. Era 
casado com Emília Maria Duarte Tavares Correia da Silva.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 
ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

PARADA DE TODEIA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ LUÍS PINTO
Faleceu no dia 24 de janeiro com 84 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Elisa Nunes 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, pedindo desculpa por qualquer falta 

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

será celebrada segunda-feira, dia 3 de fevereiro, pelas 20:30 

horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo 

também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARGARIDA  
MOREIRA NOGUEIRA
Faleceu no dia 26 de janeiro com 90 anos.  
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era viúva de Nelson Ferreira Neto 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 4 de fevereiro, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

ANA DE MEIRELES  

LEÃO TORRES  

MACHADO PEREIRA
Faleceu no dia 20 de janeiro com 87 anos. Era natural de Urge-
zes-Guimarães e residente em Raimonda, Paços de Ferreira.
Era casada com Teodoro Alberto Machado Pereira.

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

RAIMONDA / PAÇOS DE FERREIRA
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CABEÇALHO

FALECEU

ANA FERREIRA 
GOMES 
NOGUEIRA
Faleceu no dia 16 de janeiro com 

75 anos. Era natural de Madalena-Paredes e resi-
dente na Rua Agrela, nº. 149, Madalena, Paredes.  
Era casada com Manuel Nogueira.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 
7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JOSÉ BARBOSA  
(JOSÉ FIGUEIRAS)
Faleceu no dia 18 de janeiro com 
75 anos. Era natural de Lordelo-
-Paredes e residente na Estrada 

Nacional 209 nº. 3434, Lordelo, Paredes.  Era casado 
com Maria Zélia Ferreira Jorge.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 
85 anos. Era natural de Mare-
cos-Penafiel	e	residente	na	Rua	
Central de Mouriz, nº. 840, Mouriz, 

Paredes.  Era casado com Maria Angelina Dias de 
Sousa Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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, pedin-
do 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

FALECEU

JOSÉ PEDRO 
DA SILVA MAGNO
Faleceu no dia 16 de janeiro com 
71 anos. Era natural de Lamego 
(Sé)-Lamego e residente na Rua da 

Nora , nº. 161, Madalena, Paredes. Era casado com 
Maria de Lurdes Pinto Rodrigues Magno.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

MANUEL 
CARNEIRO
Faleceu no dia 21 de janeiro com 
91 anos. Era natural de Lorde-
lo-Paredes e residente na Trav. 

do Xinho, nº. 1, Lordelo, Paredes.  Era casado com 
Angelina Nunes Ribeiro.

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 AUGUSTA 
FERREIRA LOPES 
DIAS
Faleceu no dia 17 de janeiro com 

67	anos.	Era	natural	de	Guilhufe-Penafiel	e	residen-
te na Rua do Muro, nº. 122, Mouriz, Paredes.  Era 
casada com José António Moreira 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 
MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 16 de janeiro com 
94 anos. Era natural de Grijó-Vila 
Nova de Gaia e residente na Rua 

do Calvário, nº. 166, Mouriz, Paredes.  Era viúva de 
José Coelho.

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

FALECEU

MARIA FERNANDA 
PEREIRA TEIXEIRA 
RIBEIRO
Faleceu no dia 25 de janeiro com 

66 anos. Era natural de Cristelo-Paredes e residente 
na Rua Av. da Igreja, nº. 47, Cristelo, Paredes.  Era 
casada com António Alves Ribeiro.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.   Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, sexta-feira, dia 31 
de janeiro, às 20:30 horas na Igreja Paroquial de 
Cristelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JOAQUIM LEAL 
MOREIRA
Faleceu no dia 26 de janeiro com 
82 anos. Era natural de Lordelo-
-Paredes e residente na Rua Santa 

Rita, nº. 186, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria de Fátima Moreira da Costa.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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 fune-
ral ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, domingo, dia 2 de fevereiro, às 9 
horas na Capela Nossa Senhora do Alívio do Vinhal, 
Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO 
SOARES DE 
OLIVEIRA
Faleceu no dia 28 de janeiro 

com 64 anos. Era natural de Besteiros-Paredes e 
residente na Rua São Damião, nº. 139, Besteiros, 
Paredes.  Era viúvo de Maria Teresa Ferreira Lopes.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente come-
tida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
quinta-feira, dia 6 de fevereiro, às 20:30 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

AGRADECIMENTO

ANA DE MEIRELES LEÃO 
TORRES MACHADO PEREIRA

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se a dor da família de Ana de 

Meireles Leão Torres Machado Pereira que faleceu com 87 anos, no passa-

do dia 20 de janeiro de 2020.

A todos os seus familiares, a redação e administração do jornal endereça as 

mais respeitosas e sinceras condolências.

Ana de Meireles Leão Torres Machado Pereira era sogra de Joaquim Neves, 

a quem endereçamos um especial pesar por esta perda.

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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