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EDITORIAL/TRIBUTO

N
o  d i a  1 1 /
Abril/1960, 
dia da minha 

incorporação militar, no 
Quartel do RAL nº 5, em 
Penafiel, fui surpreendido, 
à noite, por dois toques de 
clarim, o de Recolher e o 
de Silêncio, tocados de 
forma belíssima. Hoje, di-
ria que parecia uma cena 
de cinema. Um soldado 
dos “velhinhos”, ao ver o 
meu espanto, disse: “ama-
nhã escuta bem o toque da 
Alvorada, que então fica-
rás encantado”.  Assim 
aconteceu e encheu a mi-
nha alma de militar. É a es-
se homem do Clarim que 
vou prestar o meu tributo, 

no rol de tantos que por 
quem tenho escrito neste 
Jornal.Trata-se de Artur 
Ribeiro de Sousa, filho 
mais novo de um casal sim-
pático e muito conhecido 
na então Vila de Paredes. 
Nasceu em 1939 e foi, des-
de os seis anos de idade, 
habituado a engraxar to-
dos os sapatos que o seu 
pai consertava para os 
clientes. Após a instrução 
primária, foi trabalhar pa-
ra a Quinta D’Abal como 
lavador de garrafas, e à 
noite ia aprender música 
na Banda Musical de Pare-
des, onde veio a ser um ex-
celente tocador de trom-
pete, durante longos anos. 

Chegou a dar aulas de 
trompete a vários alunos, 
de forma voluntária e por 
amor à música. No serviço 
militar no “RAL 5”, em Pe-
nafiel, foi muito estimado 
pelo seu voluntarismo na 
instrução de novos recru-
tas Clarins, e pelo verda-
deiro espetáculo musical 
que dava aos Domingos, 
no arrear da Bandeira Na-
cional, com dezenas de 
admiradores civis a assis-
tir do Jardim do Calvário. 
Cumprido o serviço mili-
tar, frequentou o Curso de 
Fiscal do leite, exercendo 
essa profissão durante vá-
rios anos. Desde 1965 até 
2000, prestou serviço de 

Bombeiro Voluntário em 
Paredes, chegando a 2º 
Comandante da Corpora-
ção, por escolha, de acor-
do com a sua folha de ser-
viço prestado e pela com-
petência de comando que 
exercia como Chefe. Me-
receu a estima e conside-
ração de todos os Bombei-
ros, do Comando e Dire-
ç ã o ,  t e n d o  r e c e b i d o 
diversas medalhas no âm-
bito da sua assiduidade e 
de bons e efetivos servi-
ços. Casou com D. Maria 
Leonor Teixeira da Silva, 
com quem teve duas fi-
lhas, Helena e Teresa. Mais 
tarde trabalhou na Câma-
ra Municipal de Paredes, 

como cobrador da eletrici-
dade e depois na EDP, on-
de também foi muito esti-
mado pela sua competên-
c i a  e  d e d i c a ç ã o  a t é  à 
reforma. Era um excelente 
contador de histórias. Co-
mo marido e pai era aten-
to, extremoso, muito pro-
tetor, bom conselheiro e 
ouvinte. Junto da socieda-
de era respeitado e respei-
tador, com tendência paci-
ficadora, rejeitando con-
flitos, pelo que angariou 
muitos amigos em todas as 
áreas onde exerceu fun-
ções e nos contactos so-
ciais. Viveu feliz, até que 
uma doença fatal e doloro-
sa, num corpo robusto de 

uma caminhada sem so-
bressaltos de saúde, o le-
vou para os cuidados in-
tensivos do Hospital du-
rante seis meses, até à 
partida em 2004. Deixou 
saudades à família e aos 
que o conheceram, como 
uma pessoa admirável e 
prestável. A história  local 
o  r e c o n h e c e r á ,  p a r a 
sempre.

Artur Ribeiro de Sousa

A 
esta pergunta 
feita a Jesus 
Cristo por um 

curioso que queria saber 
a quem devia amar como 
a si mesmo, este contou 
uma parábola.

Qual parábola? Uma 
que todos conhecemos 
mas que eu, qual moscar-
do, não vou aqui revelar 
para suscitar no meu lei-
t o r  a  c u r i o s i d a d e  d e 
procurar.

Vai uma pista: Para Je-
sus, o próximo é aquele 
que está ali, no nosso ca-
minho. Jesus não fez dis-

tinção entre amigos e 
inimigos, gente boa ou 
gente ruim. Ele simples-
mente mandou amar to-
dos. Porque todos nos 
são Próximos.

Jesus foi, no entanto, 
condenado à morte pela 
Justiça dos Homens.

Sócrates foi um filóso-
fo Grego do séc V AC, 
que ainda hoje é objeto 
do estudo no liceu na dis-
ciplina de filosofia, como 
todos sabem. 

Mas nem todos sabe-
rão que foi alvo de de-
núncias por quem o inve-
java e julgado pela Justi-
ça por não reconhecer os 
deuses que a sua Cidade-
-Estado, Atenas, reco-
nhecia, e, também, ou 
sobretudo, por corrom-
per a juventude, com os 

s eu s e n si n a m en t o s  e 
filosofia.

Já agora ensinamen-
tos que são influência e 
matriz de toda a cultura 
ocidental, nomeadamen-
te do Cristianismo.

Que foi condenado à 
morte por isto, ainda me-
nos saberão.

Sócrates, porém, via a 
vida (e a morte) com algu-
ma bonomia: Afirmou ele, 
na sua defesa (que para a 
história, ficou conhecida 
por Apologia de Sócrates) 
e que o seu fiel discípulo 
Platão passou a escrito: 
Que os seus acusadores 
nada disseram de verda-
deiro, embora tenham si-
do tão convincentes que 
quase fizeram o próprio 
Sócrates crer que era cul-
pado pelo que não fez. 

Mas a culpa de Sócra-
tes era profunda, creio 
eu, por ser, na douta opi-
nião do Oráculo de Del-
fos, o homem mais sábio 
de sua época, uma vez 
que tinha plena noção de 
sua “douta-ignorância” 
ao ser o primeiro a afir-
mar aquilo que todos sa-
bemos: Só Sei que nada 
sei. Jesus Cristo foi con-
denado, primeiro, por 
uma multidão ululante e 
só depois por Pilatos e 
pelos Grandes Sacerdo-
tes do Templo

Sócrates foi condena-
do por uma assembleia 
de cidadãos atenienses 
em que 280 votaram pela 
condenação e 230 pela 
absolvição. A mudança 
de apenas 26 votos te-
riam feito a diferença e 

permitido a Sócrates vi-
ver. É o quê da democra-
c i a .  H o j e  e m  d i a  n ã o 
condenamos.

Apesar da convicção 
generalizada que o nosso 
José S. é culpado, um sim-
ples Homem teve a capa-
cidade e o poder de o ab-
solver. Definitivamente? 
Felizmente não.

Agora no Tribunal da 
Relação se verá qual a 
fiabilidade que as rosas 
têm.

Digo isto porque não 
acredito no providencia-
lismo de um só Homem 
que se chame Ivo. Porque 
é o nome do Santo Patro-
no dos Advogados,  já 
agora.

Providencialismo só 
admito no caso de Ho-
mens como Jesus Cristo, 

Sócrates (o  Grego)  … 
aqueles que a Justiça 
condena sem saber bem 
porquê.  Quase com a 
mesma ignorância com 
que absolve culpados, 
diria eu.

Como Sócrates disse 
na sua despedida: "Mas 
já é hora de nos retirar-
mos, eu,  para morrer, 
e  v ó s  p a r a  v i v e r d e s .  
Entre vós e mim, quem 
está melhor? Isso é o que 
ninguém sabe, exceto 
Zeus".

Hoje despedi-me em 
Rebordosa de um Ho-
mem bom, um amigo.

Esteja onde estiver, 
tenho a convicção de que 
está bem melhor do que 
aqui ao pé de nós.

A Deus Senhor Carlos 
Alfredo, e um abraço!

EDITORIAL

Quem é o meu próximo?
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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SOCIEDADE

A
pesar de Por-
tugal estar ofi-
cialmente livre 

de raiva deste 1961, a 
adequada vacinação con-
tra a raiva dos canídeos 
tem particular importân-
cia para salvaguardar a 
saúde pública e a saúde 
animal, na eventualidade 
de exposição a um animal 

infetado proveniente de 
outro país.

Todos os munícipes de-
tentores de cães com três 
meses ou mais de idade 
devem promover a vaci-
nação dos seus animais 
contra o vírus da raiva.

A Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária 
promove campanhas de 

vacinação antirrábica, de 
identificação eletrónica e 
controlo de outras zoono-
ses (doenças transmissí-
veis ao humanos através 
de animais).

Assim a freguesia de 
Paredes irá fazer a vacina-
ção antirrábica da seguin-
te forma: Gondalães no 
edifício da antiga Junta 

dia 27 de Abril entre as 
14h30 e as 16h30; Ma-
dalena no edifício da anti-
ga escola da Madalena dia 
29 de Abril entre as 14h30 
e as 16h30; Besteiros jun-
to ao campo de futebol dia 
1 8  d e  M a i o  e n t r e  a s 
14h30 e as 16h30; Vila 
Cova de Carros, no poli-
desportivo dia 25 de Maio 

e n t r e  a s  1 4 h 3 0  e  a s 
16h30; Mouriz na antiga 
escola básica do Soutelo, 
dia 2 de Junho entre as 
9h30 e as 11h00 e no anti-
go edifício da Junta de 
Freguesia de Mouriz en-
tre as 14h30 e as 16h30; 
em Bitarães junto ao edifí-
cio da antiga Junta de Fre-
guesia dia 4 de Junho en-

tre as 14h30 e as 16h30; 
Em Castelões de Cepeda 
no Parque da Cidade de 
Paredes junto às casas de 
banho dia 12 de Junho en-
tre as 9h30 e as 12h30.

As datas podem sofrer 
alterações pelo que é ne-
cessário confirmar as 
mesmas com a sua Junta 
de Freguesia.

RAIVA. A raiva é uma doença quase sempre fatal para o Homem que se transmite dos animais às pessoas. Tal como acon-
tece um pouco por todo o País, em Paredes também será feita a vacinação aos canídeos.

PUB

Vacina antirrábica entre  
Abril e Junho

Iniciou-se no dia 5 de 
Abril, a fase de distribuição 
dos códigos para resposta 
aos Censos 2021, os inquéri-
tos nacionais que se fazem de 
10 em 10 anos destinados a 
obter informação sobre toda 
a população residente, as fa-
mílias e o parque habitacio-
nal. Os recenseadores, devi-

damente credenciados e 
identificados, vão porta a 
porta, ou deixam na caixa de 
correio, os inquéritos dos 
Censos 2021 entre o dia 5 e o 
dia 18 de Abril. Este contacto 
é feito no exterior da habita-
ção e sempre respeitando a 
distância de segurança acon-
selhada pela DGS. A popula-

ção só poderá responder a 
partir do dia 19 de Abril aos 
inquéritos dos Censos 2021 
de forma totalmente digital e 
expectavelmente intuitiva. 
As respostas podem ser da-
das através de um computa-
dor, tablet ou smartphone 
com ligação à internet. Basta 
aceder a https://censos2021.

ine.pt/, digitar o código e a 
password indicados na carta 
que recebe em casa, respon-
der às perguntas e, quando 
terminar, seleccionar “Entre-
gar”. No caso de alguém não 
conseguir responder pela in-
ternet ou se tiver dúvidas 
pode contactar a linha de 
apoio aos Censos 2021 que é 

a seguinte: 210542021. Po-
de também entrar em conta-
to com a Junta de Freguesia 
ou Câmara Municipal (de-
vendo levar a carta do Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE) ou ainda aguardar pelo 
contacto do Recenseador da 
sua área de residência. Como 
diz o slogan do recensea-

mento: “Contamos Todos. 
Contamos com Todos”.

Arrancou o recenseamento 2021
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Já está a decorrer o prazo 
para a entrega das declara-
ções de IRS relativas ao ano 
de 2020, que decorrerá até 
ao final do mês de Junho.

E se ainda não preencheu 
a sua declaração, certamente 
lhe interessa saber que está 
prevista na declaração de IRS 
a consignação do imposto, is-
to é, parte do imposto que iria 
para os cofres do Estado para 
uma instituição de solidarie-
dade social à sua escolha. Es-
ta ação não tem custos para o 
contribuinte: 0,5% são retira-
dos do imposto total que o 
Estado liquida, e não do que 
será devolvido ao contribuin-
te, caso tenha direito à resti-
tuição de IRS. Todos os anos, 
pode doar 0,5% do seu IRS a 
uma entidade particular ou 
de solidariedade social, reli-

giosa ou de utilidade pública 
reconhecida pelo Estado. Pa-
ra tal, ao preencher a declara-
ção de IRS coloque o nome da 
instituição e o número de 
contribuinte em NIPC. Mas 
antes deve consultar a lista 
das entidades que poderão 
ser beneficiadas de consigna-

ção. Caso opte por uma que 
não cumpra os requisitos, o 
Fisco não faz a entrega dos 
0,5 por cento. Também é pos-
sível consignar o benefício 
fiscal relativo a parte do IVA 
suportado em despesas com 
reparação e manutenção de 
automóveis e motociclos, 

restauração, alojamento, ca-
beleireiros e institutos de be-
leza, veterinários e aquisição 
de passes mensais para utili-
zação em transportes públi-
cos. Mas neste caso, abdica 
de parte do imposto que lhe 
s e r i a  d e v o l v i d o  p e l a s 
Finanças. 

Doação de parte do IRS a favor  
de instituições de solidariedade social

R
icardo Sousa e Jo-
sé Miguel Garcez 
líderes das conce-

lhias de PSD e CDS assina-
ram um acordo de coligação 
autárquico que visa recon-
quistar a Câmara Municipal 
de Paredes nas eleições de 
Outubro próximo. É a pri-
meira vez que os dois parti-
dos correm juntos numa elei-
ção autárquica no concelho 
de Paredes e, segundo refe-
riu José Miguel Garcez “sa-
bemos que este é um conce-
lho tradicionalmente de di-
reita e teremos de ser a 
alternativa credível ao PS. 
Acreditamos que é possível 
ter um resultado positivo 
pois este é o projeto que tem 
as melhores pessoas nos me-
lhores lugares para servir os 

paredenses. A candidatura 
da verdade é esta”. Já o líder 
dos social-democratas afir-
mou que “as mudanças pro-
metidas há quatro anos pelo 
PS deu para ver aos pareden-
ses que afinal não era assim e 
estamos pior, foi uma mu-
dança para pior”. Ricardo 
Sousa avança ainda que “o 

importante não é o cartão 
mas sim o mérito e o valor in-
dividual de todos os que fa-
rão parte desta lista. Temos o 
melhor programa, as melho-
res pessoas, a melhor equipa 
para servir Paredes e os pa-
redenses e não para nos ser-
virmos ou servir interesses 
pessoais”. As diferenças que 

existiam serviram como base 
de partida para o acordo que 
os dois partidos assinaram e 
a convergência entre ambos 
serviu como base para o pro-
grama eleitoral que será 
apresentado, tal como todos 
os candidatos das listas quer 
às Assembleias de Freguesia 
quer à Câmara e Assembleia 
Municipal. Certo é que, se-
gundo os dois líderes, o atual 
executivo liderado por Ale-
xandre Almeida “deixou uma 
dívida idêntica à que assu-
miu e com menos obra”.  A 
questão da BeWater e do 
resgate, a habitação social e 
o futuro Centro de Congres-
sos são outras questões que 
segundo PSD e CDS mere-
cem uma resposta diferente 
e que não foi dada até agora.

PSD E CDS correm 
juntos à Câmara Municipal 
de Paredes
POLÍTICA. Eleições autárquicas 2021 em contagem decrescente e em Paredes, pela 

primeira vez desde o 25 de Abril de 1974, PSD e CDS juntos numa coligação para ten-

tar reconquistar a Câmara Municipal.
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DESPORTO

M
anhã de do-
mingo dia 11 
de Abril  de 

2021… 11h30 da manhã e 
em 5 campos diferentes a 
bola começava a rolar. Cam-
peonato de Portugal, série C 
e muitas (todas) as decisões 
por tomar. Subidas à II e III 
ligas, manutenção e desci-
da. Os ingredientes perfei-
tos para um final de cam-

peonato onde apenas a falta 
de público (maldito COVID) 
foi a pitada de sal que faltou 
de um tempero de ingre-
dientes quase completos.

Em Paredes dois objeti-
vos distintos e duas opções 
diferentes para abordar o 
jogo. O USC Paredes preci-
sava de vencer e esperar 
que o Amarante não pon-
tuasse em casa do líder Le-
ça enquanto o Trofense 
precisava daquilo a que se 
chama perfeição: Vencer e 
esperar que Leça e Gondo-
mar perdessem, para, des-
sa forma, chegar ao play-o-
ff de acesso à II Liga.

Olhando ao jogo seria 
mais difícil a tarefa dos co-
mandados de Rui Duarte 
que, ainda assim, mostra-
ram ao que vinham: Acre-
ditar e ganhar!

O USC Paredes também 
não dependia de si… Preci-
sava de vencer o jogo e es-
perar que o Amarante e o 
Salgueiros não pontuassem 
para tentar chegar à fase fi-
nal de acesso à futura Liga 3. 
Mas faltou objetividade e 
pendor ofensivo à equipa 
da casa. Mas já lá vamos…

Muito Trofense… 
Pouco Paredes
Era inevitável que os 

olhos andassem na Cida-

de Desportiva de Paredes 
e os ouvidos nos outros 
campos. Os da Trofa rece-
biam boas novas de Leça e 
de Gondomar, onde as 
equipas locais perdiam 
com Amarante e Marítimo 
B. Faltava ao Trofense o 
golo. O USC Paredes pre-
cisava, também, de mar-
car mas recebia más novas 
quer do golo do Amarante 
quer do passeio salguei-
rista por Coimbrões. Já 
não chegava marcar… era 
preciso ver o líder Leça 
dar a volta!

A i n d a  a s s i m  h o u ve 
mais querer, mais vontade 
do Trofense do que do Pa-
redes. A equipa forasteira 
dominou o jogo e foi ven-
do Marco Aurélio brilhar 
negando oportunidades 
claras de golo. O guarda-

-redes do Paredes foi uma 
autêntica muralha quan-
do a defesa não chegava 
para travar a ofensiva 
vermelha.

O Trofense continuava 
com boas notícias de Gon-
domar mas o Leça voltava 
a marcar. Mais longe a II 
Liga nesta altura, mais 
perto do Paredes o sonho 
da Liga 3… bastava acele-
rar o jogo e marcar ao 
Trofense.

Mas a equipa de Eurico 
Couto mostrava-se curta 
ofensivamente… O Tro-
fense continuava a acredi-
tar na perfeição e esteve 
perto do golo por algumas 
ocasiões no primeiro tem-
po. Marco Aurélio fazia jus 
ao nome de imperador e 
m a n t i n h a  a  b a l i z a 
inviolável.

Intervalo chegava cas-
tigador para o Trofense, 
mas deixava o Paredes 
ainda a sonhar. Bastava 
ganhar em casa!!

No segundo tempo 
continuou tudo igual. O 
Trofense a acreditar no 
sonho da perfeição e a 
correr atrás do golo (ouvi-
dos e preces para que o 
Amarante voltasse a mar-
car) e o Paredes na expe-
tativa… A ver o que dava 
mesmo sabendo que, nes-
ta altura, um golo e um 
triunfo atirava a equipa 
para a Liga 3!!

Mas num minuto tudo 
mudou… em dois campos 
de futebol. O Amarante 
marcava e voltava a estar 
na frente do marcador em 
Leça; o Gondomar perdia 
em casa 2-0 com o Maríti-
mo B e o Trofense com a 
classe de Bruno Almeida 
aos 66 minutos fazia o go-
lo de todos os sonhos.

Marco Aurélio nem 
com os olhos ou com asas 
conseguia impedir a bola 
de entrar, depois de um li-
vre superiormente cobra-
do pelo médio trofense. A 
perfeição ganhava um no-
me: Bruno Almeida.

Justiça, é verdade, mas 
o Paredes continuou cur-
to na resposta e o Trofen-

se foi controlando o res-
tante jogo até ao apito fi-
nal. O jogo acabou mais 
cedo em Paredes e os jo-
gadores e toda a estrutura 
do CD Trofense ficaram 
no relvado de ouvidos co-
lados e olhos atentos a ou-
tros campos. Em Gondo-
mar chegava o fim com vi-
tória do Marítimo B (2-1), 
faltava o fim do Leça-
-Amarante!! A equipa le-
ceira esteve perto de mar-
car o golo do empate nos 
descontos (atirava o Tro-
fense para a Liga 3 e o 
Amarante para o Cam-
peonato de Portugal) mas 
o apito final fazia explodir 
a festa dos vermelhos da 
Trofa. A liderança da Série 
C (a mais equilibrada e 
emocionante de todo o 
Campeonato de Portugal) 
e o play-off pelo acesso à II 
Liga. O Paredes fica no 
mesmo campeonato e ter-
mina a época. Do mal o 
menos… a manutenção e 
tempo para preparar o fu-
turo do clube no Campeo-
n a t o  d e  P o r t u g a l 
2021/2022 definindo ob-
jetivos com espaço tem-
poral para a próxima épo-
ca. E, se tudo correr bem… 
o público regressará para 
dar uma força como 12º 
jogador.

USC Paredes mantém-se  
na festa do Trofense
FUTEBOL. Festa do CD Trofense numa manhã de perfeição que conjugou três resultados. O Paredes mantém lugar no 
Campeonato de Portugal na época 2021/2022

USC PAREDES 0
CD TROFENSE 1

Estádio Cidade Desp. de Paredes
Árbitro: João Matos (AF V. Castelo)

USC PAREDES:  Marco Aurélio; 
Pedro Menezes; Amadeu; Tó Jó 
(Hélder aos 75’); Ema (Caleb aos 
83’); Madureira; Martins (Isma-
el aos 64’); Bangoura (Gazela aos 
75’); Pedro Correia; Tavares (João 
Rafael aos 83’); Joel
Treinador: Eurico Couto
 
CD TROFENSE:  Serginho; Bened-
ito; João Faria; Mika (Alan Júnior 
aos 56’); Tito; Adilson (Matheus 
aos 72’); Yohan (João Paulo aos 
56’); Vasco Rocha; Bruno Almeida 
(Keffel aos 72’); Luís Santos (Yair 
aos 64’); Simão Martins.
Treinador: Rui Duarte
 
Ao intervalo: 0-0
Golos: Bruno Almeida aos 66’
Cartões Amarelos: Tavares (29’) 
Mika (47’); Ema (65’); Pedro Correia 
(77’); Yair (80’)

Nuno M. Silva
com Gonçalo Ribeiro
Colaborador | texto
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E
urico Couto con-
corda que a série 
C do Campeonato 

d e  P o r t u g a l  f o i  a  m a i s  
competitiva e que os objeti-
vos  do USC Paredes foram 
c u m p r i d o s ,  a t é  p o r q u e  
foi até ao último minuto 
que a equipa esteve na luta 
pela fase final de acesso  
à  f u t u ra  L i g a  3 :  “O  f a t o  
de podermos chegar à últi-
m a  j o r n a d a  e  t e r m o s  a  
possibilidade de ainda dis-
cutir uma participação na 
fase de acesso à Liga 3 dei-
xou-nos satisfeitos. O nos-
so principal objetivo era a 
manutenção e isso foi al-
cançado. Tínhamos o sonho 
de ir à fase de subida mas 
não conseguimos”. O técni-
co do USC Paredes conti-
nua afirmando: “É o tercei-
ro ano em que fazemos uma 
manutenção. Na Taça de 
Portugal fomos muito lon-
ge. Mas queremos sempre 
mais e melhor”.

“Temporada atípica”
Mas a verdade é que o 

f u t e b o l  n o  c o n t e x t o  
pandémico está diferente 
e esta foi uma temporada 
atípica:  “Foi  uma época 
n u m  c o n t e x t o  f o r a  d o  
habitual. Fizemos mais jo-
gos na primeira volta do 
que este ano no campeona-
to todo. Com a Pandemia, o 
que nos aconteceu tam-
bém não foi bom, pois tive-

mos 23 elementos com Co-
vid. Há estudos científicos 
que provam que deixa ma-
zelas e marcas. Não é des-
culpa, mas foi complicado 
para nós”.

A acrescentar a isto Eu-
rico Couto relembra: “Em 
Janeiro as equipas da Ma-
deira deixaram de competir 
e já tínhamos jogado contra 
eles.  Ficamos sem esses 
pontos e com menos jogos. 

Não soubemos, na altura, 
gerir a situação, mas foi al-
go que nos afetou”.

E agora longos meses 
pela frente antes do reco-
meço da competição para o 
USC Paredes: “É difícil gerir 
esta paragem. O ano passa-
do terminou devido à Pan-
demia e este ano o campeo-
nato foi mais curto. São 3 a 
4 meses sem jogar, sem ren-
dimentos. Sem uma previ-

são do que vai acontecer. É 
muito tempo sem competir. 
A Federação deveria ter 
p e n s a d o  m e l h o r  e s t e 
aspeto”.

“Temos que dar 
um passo em frente”
Quanto ao futuro, o téc-

nico paredense refere: “O 
Presidente tem mais dois 
anos de mandato, mas não 
sei se vai continuar ou não. 

Temos que ter aqui uma 
pausa e nesse mês pensar-
mos se vamos dar continui-
dade a este projeto ou dei-
xar e permitir que outros o 
levem para a frente”.

E deixa um enigma no 
ar: “Continuar neste con-
texto será difícil. Já não é 
p o s i t i vo  p a ra  n i n g u é m , 
pois já não valoriza, não 
motiva. É bom o Campeo-
nato de Portugal mas são já 
m u i t o s  a n o s  s e m p r e  n o 
mesmo registo, nas mes-
mas dificuldades. Ou da-
mos um passo para o pro-
fissionalismo e o cresci-
m e n t o  p a r a  l u t a r  p o r 
outros patamares, pois te-
mos as infra-estruturas ou 
vamos regredir e não sair 
deste registo e nesse con-
texto não faz sentido dar 
continuidade”.

Certo é que para a tem-
porada 2021/2022 o USC 
Paredes irá permanecer no 
Campeonato de Portugal.

Eurico Couto: “Queremos sempre mais e melhor”
OBJETIVO CUMPRIDO. O treinador do USC Paredes, Eurico Couto falou com o jornal O Progresso de Paredes sobre o 

Campeonato de Portugal e os objetivos cumpridos pela sua equipa. Numa série C que levou todas as decisões para a última jorna-

da, o técnico paredense queixa-se da escassez de jogos e diz que há que pensar o futuro.

O
s clubes de fute-
bol portugueses 
sempre tiveram 

no Brasil o mercado mais ape-
tecível. Bons jogadores a pre-
ços de saldo. É por isso que, 
invariavelmente, as contrata-
ções dos clubes chegavam do 
outro lado do oceano. E que 
lista infindável podia fazer de 
craques – que deixaram os 
adeptos maravilhados e que 
encheram os cofres aos clubes 
com transferências.

Nos últimos anos a tendên-
cia inverteu-se um pouco, fru-
to da valorização do jogador e 
do mercado brasileiro. Já não 

são tantos os jogadores dali 
contratados.

Curioso é que nos últimos 
anos o Brasil começou a apos-
tar em Portugal. Mais propria-
mente nos treinadores portu-
gueses. Se é certo que a apos-
ta em Paulo Bento (Cruzeiro, 
2016) não correu nada bem, a 
passagem de Jorge Jesus pelo 
Flamengo (2019 e 2020) foi 
um sucesso que abriu as por-
tas aos portugueses – não só 
pela forma de jogar ofensiva e 
cativante, mas pelos títulos 
alcançados (com o campeona-
to brasileiro e a Libertadores à 
cabeça). Com o regresso do 

treinador a Portugal, a suces-
são passava por outro portu-
guês, mas Carlos Carvalhal 
rejeitou, escolhendo o Braga. 
Seguiu-se Jesualdo Ferreira 
para o Santos mas a aventura 
terminou cedo.

Agora é Abel Ferreira que 
brilha no Palmeiras. Sucedeu a 
Jesus e conquistou a mais im-
portante competição sul-a-
mericana (a Libertadores, que 
equivale à Liga dos Campeões 
na Europa) e venceu a Taça do 
Brasil. Luta esta semana pela 
Supertaça sul-americana.

Mas outro português vai 
treinar no principal campeo-

nato brasileiro – António Oli-
veira, filho do ex-treinador do 
Benfica Toni. O jovem técnico 
de 38 anos integrava a equipa 
técnica de Jesualdo no Santos 
e manteve-se no Brasil como 
adjunto de Paulo Autuori 
(brasileiro que fez grande par-
te da carreira em Portugal nos 
anos 80 e 90) no Atlético Para-
naense. Agora o brasileiro se-
rá o director técnico e promo-
veu o português a técnico 
principal.

Portugal tem acompanha-
do mais do que nunca o fute-
bol brasileiro, orgulhoso dos 
seus treinadores, que estão de 

parabéns.Que consigam apro-
veitar as oportunidades e 
manter as portas abertas para 
muitos outros, no futuro.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Brasil aposta em Portugal
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conversa fluiu co-
mo numa tertúlia. 
As horas foram 

passando sem se dar conta e 
as histórias foram fluindo. 
Fernando Soares ator e ence-
nador, nascido em Penafiel 
mas paredense por adopção, 
foi conversando de forma na-
tural e apaixonada sobre cul-
tura e teatro. A carreira e os 
sonhos que foram interrom-
pidos pela Pandemia. O pro-
blema estrutural e o que se 
pode vir a aprender com o 
mundo depois da Covid.

Aos 69 anos, Fernando 
Soares é alguém com quem 
dá prazer conversar e como o 
próprio afirma: “Sou um dize-
dor de histórias”… E seriam 
tantas para contar que um só 
jornal não chegaria!

No início da crise pandémi-
ca a cultura foi a primeira a pa-
rar e será a última a abrir. Vidas 
em suspenso de quem vive das 
artes. Para Fernando Soares 
foi como cair num poço: “Direi 
que a cultura à semelhança de 
tudo o que nos faz mover e em 
que nós nos movíamos ficou 
tão atordoada que de fato, as 
coisas parece que morreram. 
Parece que subitamente al-
guém nos colocou dentro de 
um poço e, gradualmente, co-
meçamos a perceber que está-
vamos dentro de um. A cultura 
é, foi sempre em Portugal, o 
parente pobre dos orçamen-
tos de estado. Não vou falar de 
Cultura pois não saíamos da-
qui… Mas sabemos que há 
gente que tem grandes biblio-
tecas, que leram muito mas 
não têm cultura nenhuma e há 
pessoas que não sabem ler 
nem escrever e são de uma 
enormíssima cultura. A mim, 
enquanto cidadão, interessa a 
cultura da partilha, da solida-
riedade, do respeito pelo ou-
tro. Ou seja o uso pleno da mi-
nha liberdade nos meus direi-
tos e deveres. É nesta relação 
que devemos estar”. 

“Não temos estatuto”
Fernando Soares refere: 

“Gostaria de pegar na ques-
tão da cultura e não ficar só a 
nível do País, mas desaguar 
na realidade regional e local. 
É evidente que a partir do 
momento em que fomos sen-
do informados que estáva-
mos num contexto pandémi-
co e que tínhamos que arran-
j a r  f e r r a m e n t a s  d e 
protecção… “ E recorda: “A 15 
de Março de 2020 estava a 
ensaiar um espectáculo inse-
rido no centésimo aniversá-
rio do grande dramaturgo 
Bernardo Santareno e a uma 
semana da estreia o teatro 
teve que fechar e como fe-
chou o teatro Constantino 
Nery em Matosinhos, fecha-
ram muitos outros”.

E com tudo isto, segundo 
Fernando Soares, “há milha-
res de pessoas que depen-
dem do teatro para pagar a 
água, a luz, a alimentação e a 
educação dos filhos. Não há 
em Portugal estatuto de ator. 
Nenhum de nós tem carta de 
ator… O motorista tem carta, 
um professor tem o cartão do 
seu sindicato… os atores não 
têm! Os coreógrafos e os en-
cenadores também não o 
têm.

Quando um de nós passa 
recibo verde fala-se em cine-
ma, teatro até toureiro já teve 
esse encaixe, mas o ator não. 
Ou seja andamos aqui a tra-
balhar sem ter um estatuto”. 

E para Fernando Soares “o 
estatuto até podia não ser im-
portante se houvesse uma 
respeitabilidade pelo seu tra-
balho, tal como existe em 
muitos países europeus”. E dá 
o exemplo: “Nesses países 
existe o consumo de bens e 
produtos culturais e desde 
muito cedo que as pessoas se 
habituaram a respeitar os 
criadores de bens culturais. 
Vou dar um pequeno exem-
plo: se nós colocarmos de 
parte tudo o que é informa-
ção, como telejornais das 
tv’s, ou seja a notícia pura e 

dura, observamos que tudo o 
que acontece no domínio da 
publicidade da mudança de 
plano, tudo isso tem a ver 
com técnicos especializados 
que estão a fazer exacta-
mente aquilo. Pode ser um 
técnico de luz, um técnico de 
som, o realizador, qualquer 
um. A arte a cultura de de-
senvolver um metier qual-
quer está toda ali. Nós só da-
mos por ela quando nos falta. 
Portanto, Portugal tem este 
défice muito grande da cul-
tura de consumo de bens 
culturais”.

“Somos a cultura
que temos”
Independentemente da 

Pandemia, o certo é que no 
mundo das artes “existe uma 
realidade nova”. Fernando  
Soares refere a este propósi-
to: “Temos várias escolas de 
teatro onde se formam exce-
lentes atrizes e atores. O 
teatro perdeu alguns estig-
mas que tinha. As várias ex-
pressões artísticas estão 
muito mais abertas e traba-
lham ligadas umas às outras. 
Qualquer espetáculo de tea-
tro já tem multimédia, tem 
incorporado dança, música e 
vice-versa. Hoje na ópera os 
cantores também são ato-
res. Para chegarmos aqui foi 

preciso haver um conjunto 
de coragens e cedências e 
compreensão por parte do 
público, ao qual ainda acres-
cento, a exigência para a 
mudança”.

Para Fernando Soares 
não há dúvidas: “Nós temos a 
cultura que somos e somos a 
cultura que temos”. 

O ator e encenador re-
corda que antigamente a 
“oferta cultural era curta… 
Tínhamos Lisboa, Porto e 
eventualmente Coimbra, 
mas Braga, Viana do Castelo, 
Guarda, etc quase não ti-
nham fontes de produção 
própria.” 

Hoje a realidade está di-
ferente, mas, ainda assim, é 
necessário pensar de forma 
diferente a nível das infra-

-estruturas: “Pegando no 
caso de uma companhia de 
teatro que precisa logo de 
um espaço que tem que dar 
também para um rancho fol-
clórico, uma banda de músi-
ca, uma orquestra, uma com-
panhia de dança. Implica lo-
g o  u m a  i n f ra - e s t r u t u ra 
capaz de estar preparada 
para receber tudo isso. Por-
tugal tem um grande défice 
de infra-estruturas”.

E para Fernando Soares 
mesmo “nas grandes cidades 
um só espaço não chega”.

“Temos 
de nos reinventar”
Olhando ao que é a tradi-

ção em Portugal, Fernando 
Soares refere: “O primeiro 
grande problema é a ausên-

cia de uma tradição ao nível 
da leitura, de vermos espetá-
culos de ópera, de dança, ou-
vir a banda de Cête ou outra. 
São hábitos que se adquirem 
de tenra idade”. Além disso “a 
Pandemia ainda veio cortar 
isto tudo”. 

E na fase pandémica mui-
to se tem falado dos apoios 
para a Cultura. Sobre este 
assunto, Fernando Soares 
refere: “Os apoios nunca fo-
ram negados mas nunca che-
garam! É evidente que exis-
tem alguns projetos que não 
têm os problemas da esma-
gadora maioria. Tenho muita 
solidariedade e pena para 
com muitos colegas que sen-
tem dificuldade para educar 
os filhos, irem ao supermer-
cado. Estão mesmo em enor-
mes dificuldades. Mas tam-
bém há colegas que não tive-
r a m  n e m  t ê m  e s s e s 
problemas. Como em tudo 
na vida, há quem aguente as 
coisas e há quem não tenha 
hipótese absolutamente 
nenhuma”.

Contudo, a outro nível, 
Fernando Soares recorda 
que as artes tiveram que se 
reinventar: “As várias ex-
pressões artísticas tiveram 
que se reinventar! Mas o 
curioso é que algumas vezes 
voltámos ao passado. Já tive-
mos teatro radiofónico e na 
televisão. Estamos a voltar a 
isso…”

Mas há casos de audácia: 
“Alguns projetos também ti-
veram alguma audácia como 
os Teatros Nacionais D. Ma-
ria em Lisboa e São João no 
Porto que começaram a fa-
zer experiências ao nível dos 
audiovisuais e as coisas co-
meçaram a correr bem. Foi 
uma experiência nova para 
todos nós! Depois alguns ou-
tros projetos começaram a 
colocar a dança na televisão, 
as performances… As coisas 
começaram a mudar, mas a 
verdade é que temos sauda-
des de chegar ao teatro e dar 
um abraço ao colega e falar-

Fernando Soares: 
“Somos a Cultura que temos”
CULTURA. Fernando Soares, ator e encenador, em conversa com o jornal O Progresso de Paredes fala de teatro, de cultura e do 

que se pode vir a ganhar no futuro com o mundo pós-Covid 19.

Nuno M. Silva  | texto
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mos uns com os outros. No 
entanto, temos que reinven-
tar as coisas”. 

“Atirados para 
o fundo do poço”
Fernando Soares refere a 

propósito de um ano sem 
cultura: “A fome de se ver um 
espetáculo é muita. Não te-
m o s  m u i t o  p ú b l i c o  m a s 
quando isto acalmar todos 
nós vamos andar a correr pe-
las salas de espetáculos e a 
ver coisas que afinal até nem 
tínhamos pensado em ver”.

E olhando ao passado, o 
ator e encenador recorda que 
antes da Pandemia, estava 
com a companhia de Teatro 
Seiva Trupe a preparar a es-
treia da peça “O crime da Al-
deia Velha” de Bernardo San-
tareno. A uma semana da es-
treia eis que tudo fecha. As 
recordações na primeira pes-
soa: “É como se nos mandas-
sem para o fundo de um poço. 
Agora como é que vou sair da-
qui? Mas a estreia era para a 
semana e iríamos ainda fazer 
uma tournée pelo país… Mas 
isto acabou mesmo? E nesta 
tragédia toda pensamos que 
isto vai correr bem e em Se-
tembro vamos voltar e depois 
o tempo continua e afinal a 
meta já não é Setembro e por 
aí fora… Ou seja, para a esma-
gadora maioria dos projetos 
que foram mandados para o 
fundo do poço ninguém lhes 
mandou uma corda, uma esca-
da para subirem”.

Fernando Soares conti-
nua: “Sempre disseram va-
mos ajudar, dar apoios pon-
tuais. Isso na verdade, se 
aconteceu foi em casos mui-
to pontuais. Desafortunada-
mente para as atrizes e ato-
res estão com dificuldades 

terríveis até para a própria 
subsistência. Quando é que 
sairemos disso? Não sabe-
mos. Apenas nada vai ser co-
mo dantes e provavelmente 
muitas raparigas e rapazes 
pensam o seguinte: Será que 
compensou ir para a faculda-
de para ser professor? Será 
que me compensará ser atriz 
ou ator? Coloca questões no-
vas, mas o ser humano tem 
uma capacidade criativa 
enorme”.

E sobre essa reinvenção, 
Fernando Soares aponta: 
“Há pequenos espetáculos 
que são levados a casa das 
pessoas. Há sempre uma for-
ça que nos anima para re-
criarmos coisas. Vamos pre-
cisar de um tempo para uma 
adaptação. O que queremos 
é vermo-nos livres deste “bi-
cho” e depois ir tentando 
perceber que alternativas 
existem. Mas nada vai ser co-
mo até hoje”.

“Há gente a passar 
muito mal”
E no meio da Pandemia 

como ficou a imagem da cul-
tura a nível governamental? 

“O Ministério existe. A ques-
tão é: Em primeiro lugar que 
projeto cultural para o País e 
depois ter verbas para isso. 
Se calhar a ministra não sa-
ber (nem tem que saber) 
quanto custa um projector 
ou um metro de cabo. O Tea-
tro Nacional São João, por 
exemplo tem 3 casas: São 
João, Carlos Alberto e São 
Bento da Vitória. Para essas 
três casas estarem sempre 
preparadas para receber 
qualquer tipo de espetáculos 
são precisas largas dezenas 
de pessoas sempre ali  a 
trabalhar”. 

Fernando Soares dá o 
exemplo de forma mais local: 
“A Casa da Cultura de Pare-
des se recebesse assidua-
mente espetáculos (não nes-
te contexto particular) preci-
sa de pessoas, um conjunto 
de valências que têm que 
existir. Para isso é preciso 
material financeiro para que 
as infra-estruturas estejam 
sempre em condições de re-
ceber espectáculos”.

Certo é que a ”situação 
para os artistas, sobretudo 
do teatro, cinema e dança é 

terrível. Há gente que está a 
passar muito mal”.

Se o futuro será melhor? 
“Não sei. Não sou muito opti-
mista em relação a isso. Sei 
que depois da crise de saúde 
pública virá uma crise finan-
ceira que vai partir todos” 

“Teatro de Cristelo 
tem prémios”
Fernando Soares fala, de 

seguida, da vinda para Pare-
des, nomeadamente para o 
Teatro de Cristelo: “Quando 
comecei a trabalhar com o 
Teatro de Cristelo penso que 
tinha dois atores e tal como 
na esmagadora maioria dos 
grupos amadores, vinham a 
trabalhar numa tradição de 
fazer uma produção por ano 
onde as pessoas se divertis-
sem. Entretanto, quando 
cheguei a Cristelo disse que 
não iria ocupar o meu tempo 
a fazer o que eles vinham a 
desenvolver. Propus coisas 
novas. É evidente que a mu-
dança é sempre complicada, 
mas como tudo na vida, a re-
flexão é natural e passados 
oito anos, o Teatro de Criste-
lo tem prémios nacionais no 

contexto do teatro amador. 
Foi preciso que aqueles ato-
res e atrizes percebessem 
que há outras formas de fa-
zer as coisas”.

O ator e encenador refe-
re ainda de forma orgulhosa: 
“Foi essa vontade que eles 
tiveram de experimentar 
coisas novas em espaços no-
vos, ousarem a ir a festivais 
quer nacionais quer interna-
cionais, que fez com que este 
Teatro de Cristelo que ape-
nas tem 3 atrizes (donas de 
casa) tivessem esses pré-
mios nacionais. E são essas 
pessoas que estão sequiosas 
de voltar a trabalhar e já nem 
querem fazer o que faziam 
há 10 anos atrás. Porque co-
meçaram e ir ver espetácu-
los ao Porto, a Viana do Cas-
telo, a Vila Real e a Braga. 
Saíram da sua bolha para co-
meçar a ver outras realida-
des. Aperceberam-se que há 
outras formas de serem feli-
z e s  e n q u a n t o  a t r i z e s 
amadoras”. 

Quanto ao futuro, Fer-
nando Soares refere 3 veto-
res para que, a nível local, se 
possa dar um passo em fren-
te na Cultura: “A escola, o 
meio (Sociedade) e a Autar-
quia. As sinergias entre estes 
3 vetores são fundamemtais 
para se criarem dinâmicas 
que geram público que vão 
gerar exigência que irá gerar 
mais qualidade, mais espetá-
culos e diversificados”. 

A nível das infra-estrutu-
ras, Fernando Soares refere 
que há que inovar: “Quando 
se criam salas de espetáculo 
a última coisa que se olha é o 
palco e fazem uma sala com 
500 cadeiras e um palco on-
de só cabe uma mesa. Tem 
que haver o realismo para 

quem faz o desenho das salas 
para começar ao contrário, 
pelo palco”. E o ator e ence-
nador revela: “O palco é co-
mo se fosse uma fábrica e 
tem que ser algo onde um 
rancho possa dançar, uma 
banda de música tocar, etc. 
Tem que haver, também aqui, 
uma realidade nova”. 

Fernando Soares aponta 
ainda um novo caminho: “É 
preciso perceber o que faz 
falta à juventude da nossa 
região e de ter pessoas que 
trabalhem com eles. Existem 
várias escolas de música, vá-
rios ranchos e todos com 
muita qualidade, mas curio-
samente a nível de teatro só 
existe um profissional que é 
o  Te a t r o  A  J a n g a d a  e m 
Lousada”.

E continua revelando o 
seu desejo para o futuro: 
“Estes três vectores que fa-
lei, que vão conversando. 
Que a escola abra as portas, 
que as associações também 
se abram, que a sociedade 
seja mais aberta, mais de-
mocrática na partilha, ten-
do sempre em conta a pre-
paração do futuro”. O ator e 
encenador revela ainda a 
importância “dos contado-
res de histórias e dos atores 
em irem às escolas. Os es-
critores também. Não é ir 
dar autógrafos. É para dar 
aulas, porque os jovens na 
presença de alguém que ad-
miram, mobilizam-se. Atri-
zes como Eunice Muñoz, 
atores como Ruy de Carva-
lho deviam andar já há 20 
anos pelas universidades a 
dar lições de vida e cultura, 
a r t e  d e  b e m  f a l a r,  d e 
bem-estar”. 

E termina: “A vida é a 
grande universidade”.
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NOTÍCIAS

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O crime de branqueamento  
de capitais

N
o país, a par da pande-
mia, temos agora na 
ordem do dia, a decisão 

instrutória do Juiz Ivo Rosa, no 
célebre processo da “Operação 
Marquês”, que vai levar o antigo 
primeiro- ministro de Portugal a 
julgamento pelos crimes de fal-
sificação e branqueamento de 
capitais. O que está em causa 
são verbas de 1,72 milhões que 
foram entregues a José Sócra-
tes pelo seu amigo Carlos San-
tos, que também será julgado. 
E em que consiste o crime de 
branqueamento? Corresponde 
a um comportamento através 
do qual os autores de atividades 
criminosas encobrem a prove-
niência dos bens e dos rendi-
mentos que obtém de forma ilí-
cita, transformando a liquidez 
decorrente dessas atividades, 
em capitais que utilizam depois 
legalmente, escondendo a ori-
gem, ou o verdadeiro proprietá-
rio desses fundos.  No ordena-
mento jurídico português, o cri-
me de branqueamento está 
previsto no artigo 368.º-A do 
Código Penal, e é punível com 
pena de prisão de 2 a 12 anos. 
Diga-se ainda que, a doutrina 
tem apontado como sendo três 
as fases para a realização de 
branqueamento, uma designa-
da como a Colocação, ou seja,  os 
bens e rendimentos são coloca-
dos nos circuitos financeiros e 
não financeiros; uma outra fase 
designada por Circulação, signi-
fica que os bens e rendimentos 
são objecto de várias e repeti-
das operações, com o intuito de 
os afastar da sua verdadeira ori-
gem criminosa, de forma a apa-
gar (branqueando) o rasto da 
sua proveniência e proprieda-
de; e por fim a Integração, isto é, 
colocar os bens e rendimentos, 
branqueados, nos circuitos eco-
nómicos legítimos, podendo ser 
dado como exemplo a sua utili-
zação na aquisição de bens e 
serviços. Em Portugal, a crimi-

nalização do branqueamento 
de capitais começou nos anos 
90,  com a chamada Lei  da 
Droga.
Nos nossos dias há um conjunto 
de crimes que originam dinhei-
ro ilícito que é considerado 
branqueamento de capitais.
Para além da corrupção, tráfico 
de seres humanos ou lenocínio, 
o branqueamento de capitais 
pode ter origem em situações 
q u e ,  e m b o ra  i l i g a i s ,  j á  s e 
banalizaram.
Uma das situações que pode ser 
referida é vender um imóvel por 
um preço diferente do que foi 
declarado. Traduz-se numa prá-
tica que, está incrementada em 
muitos negócios. E, torna-se im-
portante que as pessoas sejam 
sensibilizadas de que tal facto 
constitui um crime, que não se 
traduz só em fugir aos impostos, 
mas também representa um cri-
me de fraude fiscal, sendo que 
até já há quem entenda que o 
dinheiro proveniente desse ne-
gócio e a sua integração na acti-
vidade económica constituí um 
crime de branqueamento de 
capitais. O problema do bran-
queamento de capitais existe 
um pouco por todo o mundo, e é 
notório que, o combate a este 
crime é sem dúvida, uma das 
áreas de prevenção à criminali-
dade em que mais se tem inves-
tido, a nível nacional e interna-
cional. E esse investimento pas-
s o u  p e l a  c r i a ç ã o  d e  u m a 
multiplicidade de instrumentos 
legislativos e regulamentares 
destinados a tornar o combate 
ao branqueamento de capitais 
mais eficaz. E este método pre-
ventivo torna-se essencial, por-
que é importante o autor en-
contrar múltiplas dificuldades 
em tirar proveito da prática des-
te crime, caso contrário será in-
centivado patrimonialmente a 
praticá-lo. O princípio funda-
mental, deve ser o de que, “o cri-
me não compensa, nem pode 
compensar!” E para que esta lu-
ta tenha êxito, na sociedade, 
deve existir uma cultura anti-
corrupção, caso contrário, tal 
como na “Operação Marquês” 
em que muitos dos crimes fica-
ram pelo caminho, a sociedade 
fica descrente com a Justiça. 

A 
Câmara Municipal 
d e  Pa r e d e s  c o n -
cluiu o processo de 

remoção de amianto nas esco-
las do Concelho. Depois das 
intervenções no Jardim de In-
fância de S. Marcos, em Re-
bordosa, na Escola Básica de 
Cristelo e na Escola Básica e 
Secundária de Vilela, a autar-
q u i a  j á  r e t i r o u  t a m b é m  o 
amianto na Escola Básica e 
Secundária de Sobreira e na 
Escola Secundária Daniel Fa-
ria, em Baltar.Para o presiden-
te da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida, trata-se de 
“uma intervenção prioritária 
na salvaguarda da saúde e da 
segurança na nossa comuni-
dade escolar. Este investimen-
to é essencial também para a 
melhoria do conforto térmico 
dos equipamentos escolares”.

As empreitadas contem-
plaram a remoção dos painéis 
da cobertura dos edifícios, em 
fibrocimento, sendo aplicados 

novos painéis sandwich com 
isolamento térmico.

Os projetos foram aprova-
d o s  p e l o  P r o g ra m a  N o r t e 
2020 e contam com financia-
mento através do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Re-
gional. No total, as interven-
ç õ e s  t o t a l i z a r a m  u m 
investimento de 354 622,62€.

Os trabalhos foram execu-
tados por equipas especializa-
das na remoção de amianto, 

acautelando que as interven-
ções decorressem sem a pre-
sença no edifício escolar de 
alunos, professores, auxiliares 
e pessoal administrativo. “A 
nossa preocupação foi sempre 
garantir que as obras fossem 
programadas e executadas 
nas interrupções letivas, de 
modo a decorrerem em total 
segurança e sem a presença da 
comunidade escolar”, assegu-
ra Alexandre Almeida.

Escolas de Paredes  
livres de Amianto
EDUCAÇÃO. Está concluída a retirada de amianto do parque escolar 

em Paredes. Uma intervenção que custou 354 622, 62  €.

O projeto "Sala de Apoio ao 
Estudo" de Inês Alice Pinto da 
Costa, residente em Gandra, 
foi o vencedor da primeira edi-
ção do Orçamento Participati-
vo Jovem Municipal “Um con-
selho para o teu concelho”, so-
bre o tema “O que eu quero 
para a Casa da Juventude”. 

A proposta vencedora foi 

contemplada com 10 mil euros 
e será concretizada na futura 
Casa da Juventude.

A jovem Inês irá acompa-
nhar toda a execução do seu 
projeto. Recorde-se que a vo-
tação decorreu no Facebook 
do Município e o projeto fina-
lista com mais partilhas, entre 
o dia 5 e 12 de Abril  até às 

17h00, foi declarado vencedor. 
Refira-se que o projeto Orça-
mento Participativo Jovem de 
Paredes destina-se aos jovens 
residentes ou estudantes pa-
redenses com idades com-
preendidas entre os 15 e os 30 
anos e, ao que tudo indica, to-
dos os anos terá a concurso no-
vas ideias.

O Município de Paredes 
apresentou o vídeo pedagógico 
"Uma Aventura com o Super 
Walls", projeto que tem como 
objetivo a sensibilização das 
crianças, nomeadamente do 1º 
Ciclo, para as questões mais re-
levantes da Proteção Civil, no 
Concelho. O projeto contou com 
a participação dos alunos da tur-

ma do 2º A da Escola Básica de 
Bitarães.

Através deste meio audiovi-
sual são abordados quatro te-
mas recorrendo ao "Super 
Walls" com conselhos e medidas 
preventivas sobre a pandemia 
da Covid-19, Incêndios Rurais, 
Segurança Rodoviária e Segu-
rança na Internet.

O vídeo foi ambém disponi-
bilizado no Facebook do Muni-
cípio, de forma a “reforçar a 
m e n s a g e m  p e d a g ó g i c a  à s 
crianças e famílias da impor-
tância da educação para a se-
gurança e prevenção no domí-
nio da Proteção Civil”, subli-
n h o u  A l ex a n d r e  A l m e i d a , 
presidente da autarquia.

Orçamento Jovem já tem vencedor

Super Walls dá conselhos
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Está a decorrer o período 
para a votação de mais um 
projeto do Orçamento Par-
ticipativo Jovem de Paredes 
este ano com a temática "O 
que eu quero na Casa da Ju-
ventude de Paredes”. Como 
avalia a edição deste ano?

O Orçamento Participati-
vo Jovem de Paredes, o qual 
designamos “Um conselho 
para o teu concelho”, teve a 
sua primeira edição em 2020 
e culminou com a divulgação 
do projeto vencedor no pas-
sado dia 13 de Abril

Como o próprio nome in-
dica e seguindo as directrizes 
europeias, pretendemos que 
sejam os jovens a dar os “seus 
conselhos” para o nosso 
concelho. 

Esta primeira edição, lan-
çada um mês antes da chega-
da da pandemia a Portugal, 
em 2020, foi um verdadeiro 
desafio, pela sua primeira edi-
ção e pelos novos reptos im-
postos aos jovens que viram a 
sua vida em suspenso. 

Considero que, toda a en-
volvência e dinâmica que os jo-
vens do concelho demonstra-
ram ao longo deste percurso 
fazem-nos acreditar que esta é 
uma ferramenta de especial 
relevo a qual pretendemos dar 
continuidade. Está já a ser pre-
parada a segunda edição que 
será lançada em breve.

Pretendemos também 
que a execução do projeto se-
ja sempre uma aprendizagem 
para a jovem que venceu este 
desafio sempre no pressu-
posto de lhe facultar novos 
conhecimentos e competên-
cias de caráter não formal, 
tais como solicitar orçamen-
tos, acompanhamento da 
obra e demais procedimen-
tos administrativos inerentes 
à execução de um projeto 
municipal.  Acreditamos que, 
ao envolvermos desta forma 
os nossos jovens conseguire-
mos garantir que vamos de 

encontro às suas reais neces-
sidades e expectativas. 

 Este projeto surge da ne-
cessidade de fomentar uma 
participação significativa dos 
jovens na vida cívica do seu 
concelho.  Quando somos en-
volvidos num projecto, desde 
a sua idealização até à sua 
conceção, sentimos que esse 
projeto é um bocadinho nos-
so. É assim que queremos que 
os jovens sintam o concelho 
de Paredes, deles.

A par do orçamento parti-
cipativo, temos outros espa-
ços de partilha, tais como os 
Fóruns da Juventude, Conse-
lho Municipal da Juventude, 
lançamos recentemente o 
desafio de os jovens nos envia-
rem podcasts sobre o que pre-
tendem para a Casa da Juven-
tude, no sentido de tentarmos 
ouvir e acolher o maior núme-
ro de ideias possíveis.

A exemplo de participa-
ção, a imagem gráfica do Pe-
louro da Juventude (logóti-
po), foi criada por uma jovem 
de Paredes. 

A participação dos mais 
jovens é uma mais-valia, 
sem dúvida, para a vida ati-

va dos Concelhos. Em Pare-
des essa participação é uma 
realidade? Os jovens Pare-
denses têm voz ativa na 
sociedade?

Os jovens de Paredes dis-
põem de todos os canais de 
comunicação abertos, para 
que a sua voz seja ouvida e, 
acima de tudo, concretizada.  
A participação dos jovens é 
uma mais-valia em todos os 
quadrantes do nosso conce-
lho e cada vez mais, sentimos 
a sua vivacidade e o interesse 
em participar nas atividades 
que lhes são dirigidas. 

O projecto Ocupa-te tem 
como principal objetivo o 
preenchimento dos tempos 
livres dos mais jovens nos pe-
ríodos de férias escolares. 
Como avalia este projeto e a 
sua preponderância para as 
famílias paredenses nos tem-
pos de pausa letiva?

O projeto Ocupa-te, tem 
um papel cada vez mais rele-
vante face à necessidade de 
os pais garantirem uma ocu-
pação sadia dos seus filhos 
durante as interrupções leti-
vas e, por outro lado, garantir 
o acesso a atividades lúdicas.

Não nos podemos esque-

cer que, para muitos jovens 
estas são as suas férias. Esta 
iniciativa, transversal a todos 
os jovens do concelho assu-
me-se de especial relevância 
na ocupação dos tempos li-
vres destes grupos. 

O “Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas” 
é outro projeto importante. 
Numa altura em que as ques-
tões ambientais dominam, 
como vê a envolvência dos 
mais jovens nas questões re-
lacionadas com o ambiente 
no Concelho de Paredes?

Este programa tem duas 
vertentes, por um lado fo-
mentamos a área do volunta-
riado jovem e por outro as 
ações que visam a promoção 
e preservação da natureza.

A consciência ambiental é 
cada vez mais significativa 
em particular nas gerações 
mais jovens, a “saúde” do pla-
neta terra é alarmante. 

Durante a implementação 
desta iniciativa é notória a 
preocupação dos grupos pela 
preservação do ambiente, o 
incremento da reciclagem, o 
controlo de espécies invaso-
ras, detecção de incêndios. 

Curso de Empreendedo-
rismo, mais uma valência 
dos projetos relacionados 
com a juventude. Fale-me 
um pouco deste projeto.

Como sabe, o Município 
dispõe de um edifício, O Polo 
de Empreendedorismo, que 
alberga jovens que preten-
dem lançar a sua empresa no 
mercado.

Até à data, apenas cedía-
mos os espaços para que pu-
dessem alavancar as suas 
empresas. Neste momento, 
sentimos que quem nos pro-
cura já tem mais necessida-
des do que apenas a disponi-
bilização de um espaço de 
trabalho ou coworking.

Assim, e face ás parcerias 
que fomos estabelecendo 
aos longos destes anos, sur-
giu a oportunidade de lançar-
mos o projeto “PAREDES - 
Empreendedorismo 2.0”, 
uma parceria com o Instituto 
Politécnico do Porto, através 
do ISCAP,  que pretende pro-
mover o processo de co-cria-
ção de inovação e ideias con-
juntas, envolvendo em simul-
tâneo a autarquia, os jovens, 
a s  e m p r e s a s  e  o  e n s i n o 
superior.

Esta parceria assenta na 
realização de um trabalho 
pioneiro em rede, envolven-
do colaboradores do Municí-
pio de Paredes, professores 
e alunos do ISCAP com o ob-
jetivo de identificar e desen-
volver diversas iniciativas de 
empreendedorismo jovem, 
s o c i a l  e  c r i a t i v o  n o 
Concelho.

O Conselho Municipal 
da Juventude é um órgão 
consultivo que tem como 
objetivo envolver todos os 
agentes dinâmicos da ju-
ventude do Município e 
fazê-los tomar parte ativa 
na definição e na prosse-
cução da política de juven-
tude do Concelho. Em Pa-
redes este órgão consulti-
v o  t e m  t i d o  u m a 
participação ativa dos 
mais jovens?

O Conselho Municipal de 
Juventude assume-se como 
mais um instrumento de par-
ticipação jovem, onde se fo-
menta a oportunidade de 
diálogo e aprendizagem mú-
tua entre jovens, organiza-
ções de juventude e deciso-
res políticos. 

Assumindo-se como um 
espaço mais “formal” não dei-
xa de ser um espaço privile-
giado de partilha entre as vá-
r i a s  i n s t i t u i ç õ e s  q u e  o 
compõem.

Assumimos este órgão co-
mo um instrumento de diálo-
go e debate fomentando ain-
da mais os mecanismos de 
democracia participativa. 

O Projeto Casa da Juven-
tude como tem decorrido na 
sua opinião?

O projecto está em curso, 
a questão da transferência 
dos utentes do Emaús está 
bem encaminhada, as obras 
continuam a decorrer a bom 
ritmo, por isso contamos em 
breve poder abrir as portas 
deste espaço, transformando 
o mesmo num espaço de par-
tilha entre os jovens.

“A participação dos jovens é uma  
mais-valia para o Concelho”
JUVENTUDE. Paulo Silva fala da juventude de Paredes com orgulho, pela participação ativa na vida do Concelho. O Orçamento 

Participativo Jovem que arrancou este ano é um exemplo prático dessa envolvência.

Nuno M. Silva  | texto
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Mais do que nunca o Pe-
louro da Saúde assumiu um 
papel preponderante devi-
do à Pandemia. Como ve-
reador responsável por es-
te Pelouro como analisa 
este ano em que o Covid-19 
esteve e está tão presente 
na vida de todos?

O covid-19 alterou todas 
as nossas rotinas, e a articu-
lação que vinha sendo feita 
com o ACES- Tâmega II - Vale 
do Sousa Sul e com a Unida-
de de Saúde Pública - ACES- 
Tâmega II - Vale do Sousa Sul, 
passou a ser feita com maior 
intensidade, existiu até ao 
momento uma excelente co-
l a b o r a ç ã o  c o m  e s t a s 
entidades.

A Câmara Municipal tem 
estado desde o primeiro mi-
nuto ao lado do SNS nesta 
luta, disponibilizando os 
meios necessários para com-
bater a pandemia, seja no 
apoio pessoal ou material. 
Fomos sempre um parceiro 
nas várias fases da pande-
mia, na fase de testagem 
chegamos a ter 2 postos de 
realização de testes, agora 
estamos a apoiar na fase de 
vacinação quer com a cria-
ção do centro de vacinação 
quer no apoio à vacinação de 

acamados disponibilizando 
meios para que vacine che-
gue estes utentes, chegamos 
a ter 6 colaboradores do mu-
nicípio a apoiar a Unidade de 
Saúde Pública a emitir as de-
clarações de isolamento 
profilático.

Foi um ano exigente mas, 
com a colaboração de todos 
fomos ultrapassando as difi-
culdades causadas por um 
vírus desconhecido.

 
O Plano de Vacinação 

está em andamento e em 
Paredes existe um Centro 
de Vacinação que tem exce-
lentes condições no Pavi-
lhão Rota dos Móveis. Co-
mo está a decorrer a vaci-
nação no Concelho?

A vacinação em Paredes 
está em linha com a média 
nacional, sendo que estamos 
já a vacinar utentes com me-
nos de 80 anos, uma vez que 
a vacinação dos utentes com 
mais de 80 anos estará já 
concluída. Em relação às 
condições criadas no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, estas 
têm sido alvo de elogios por 
parte de quem lá trabalha e 
de quem por lá passa. Esco-
lhemos este espaço porque é 
o que permite-nos oferecer 

as condições que temos e se 
tivermos necessidade de 
ajustes, podemos sempre fa-
zê-lo. Por exemplo, recente-
mente o espaço foi ampliado 
para o dobro, permitindo as-
sim vacinar mais utentes 
com a mesma qualidade e 
segurança, no entanto, em 
caso de necessidade de novo 
aumento do espaço, temos 
essa possibilidade. Estamos 
a trabalhar em conjunto com 
o ACES para essa eventuali-
dade e outras, por exemplo 
em relação aos horários de 
funcionamento, neste mo-
mento em grande parte dos 
dias funciona entre as 08H e 
as 20H sem pausas, mas exis-
te a possibilidade de um alar-
gamento dos horários caso 
se justifique, e poderá fun-
cionar até às 22H. Temos 
uma enorme vontade que tal 
possa vir a acontecer, seria 
um excelente indicador, por-
que quanto mais rápido po-
dermos vacinar os Pareden-
ses melhor.  

Para garantir o sucesso da 
vacinação o município dispo-
nibiliza transporte gratuito a 
todos os que necessitam.

 
As vacinas ao domicílio e 

na comunidade escolar 

também estão em anda-
m e n t o .  C o m o  e s t ã o  a 
decorrer?

 As vacinas ao domicílio 
são para utentes acamados, 
o ACES identifica os utentes 
em causa e nós apoiamos na 
cedência de viaturas e moto-
ristas. O objectivo é que to-
dos sejam vacinados.

A comunidade escolar 
tem o seu processo a decor-
rer, e se tudo correr como 
previsto este fim-de-semana, 
teremos o centro de vacina-
ção a funcionar para que os 
profissionais da educação e 
os colaboradores de centros 
de dia possam ser vacinados.

 
Como Vereador com o 

pelouro da saúde qual a sua 
expetativa para o prazo 
que será necessário para a 
imunidade de grupo no 
Concelho?

 Acho que o mês de Maio 
vai ser determinante, se o 
número de vacinas aumen-
tar em Maio como se espera, 
penso que poderemos no iní-
cio do Outono alcançar a 
imunidade, mas como pode-
mos ver este processo é 
complexo, por isso teremos 
de aguardar um pouco mais. 
Nota-se um empenho por 

“A vacinação em Paredes está na média nacional”

“Os clubes que existem fazem um excelente trabalho na formação”
DESPORTO. Paulo Silva é, igualmente, o vereador responsável pela área do desporto. Vários projectos nesta área a decorrer 

e o trabalho na formação de jovens por parte dos clubes são uma mais-valia.

Existem vários projetos 
de desporto no Concelho 
de Paredes. Falemos um 
pouco de cada um deles, 
começando pelo “Progra-
ma Mais Vida Ativa”.

No Pelouro do Desporto 
temos desenvolvido diver-
sos programas de promoção 
de atividade física e do des-
porto. O “Programa Mais 
Vida Ativa” destina-se a pes-
soas com 50 anos ou mais, 
do concelho de Paredes e 
consiste na realização de 
duas aulas semanais de 
exercício físico. As aulas de-

correm nas diversas fregue-
sias do concelho.

Este programa tem como 
parceiros as Juntas de Fre-
guesia e as Instituições de 
Solidariedade Social.

No ano de 2019 partici-
pavam no programa 550 
seniores, mais do que a acti-
vidade física este projecto 
pretende dar uma vida ati-
va. Os participantes eram 
frequentemente desafiados 
a participar em muitas ou-
tras iniciativas, observan-
do-se uma vontade e um 
empenho enorme entre to-

dos os participantes, e este é 
um dos que mais desejamos 
reactivar, o covid-19 fez 
com que o mesmo fosse 
temporariamente suspen-
so, mas as saudades são 
muitas.

A Diabetes é um dos 
grandes males do nosso 
dia-a-dia, o “Programa 
Diabetes em Movimento” 
é importante até para ter 
o s  m a i s  i d o s o s  e m 
actividade?

O Diabetes em Movi-
mento (DM) é o programa 

coordenado pela Direção 
Geral de Saúde e dinamiza-
do pelos municípios. O ob-
jectivo é chegar junto de 
uma população especifica 
devidamente identificada 
pelos centros de saúde e 
mostrar os benefícios da ati-
vidade física. O programa 
DM consiste na realização 
de três aulas de exercício fí-
sico por semana com a dura-
ção de 90 minutos cada, e 
com a presença de um en-
fermeiro e de um técnico 
superior de desporto.

Em Paredes, as aulas de-

correm na freguesia de Pa-
redes e o município assegu-
ra o transporte dos utentes 
do programa para as aulas. 
Antes da pandemia, partici-
pavam no programa 30 
utentes com Diabetes tipo 
II. A promoção de um estilo 
de vida saudável está ao al-
cance de todos, este progra-
ma é a prova disso mesmo.

Fale-me sobre o Pro-
g r a m a  d e  D e s p o r t o 
Adaptado.

No Pelouro do Desporto, 
acreditamos que o “Despor-

to é para Todos” assim dina-
mizamos um programa de 
exercício físico para pessoas 
portadoras de incapacidade 
física e mental. 

No âmbito do Grupo de 
Trabalho para a Inclusão, di-
namizamos aulas de Boccia, 
Natação e Golfe.

As aulas destinam-se aos 
alunos dos Agrupamentos 
de Escolas e das Instituições 
que trabalham com esta 
população.

 
Paredes é um concelho 

com várias infraestruturas 

parte das Task-Force e da 
DGS, temos de esperar pelo 
mês de Maio para termos da-
dos mais concretos.

 
Fora desta situação pan-

démica como classifica o 
trabalho desenvolvido pelo 
seu pelouro?

O Pelouro trabalha muito 
focado na criação de estilos 
de vida saudáveis, desenvol-
vemos um conjunto de ativi-
dades tais como, a “Feira da 
Saúde”, a implementação de 
projetos como os “Diabetes 
em Movimento”, o apoio ao 
“Viver Melhor” um projeto 

que trabalha a reabilitação 
de doentes oncológicos; a 
criação de um boletim muni-
cipal na área da nutrição. Es-
távamos também a iniciar o 
trabalho de transição das 
competências da área da 
saúde para o município, este 
processo com a pandemia foi 
adiado e será retomado no 
segundo semestre.

A pandemia obrigou a 
uma reformulação dos obje-
tivos, e neste momento o fo-
co é a luta contra o covid-19, 
e a forma como fomos capa-
zes de nos adaptar a este de-
safio deixa-me satisfeito.
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DESTAQUE

A área da Educação es-
tá colocada no topo das 
prioridades para o Municí-
pio de Paredes que assu-
miu nos últimos anos um 
investimento muito forte 
na renovação do parque 
escolar concelhio, sobre-
tudo ao nível do 1.º ciclo e 
pré-escolar. Como foi fei-
to este trabalho e o que 
falta fazer?

No início do mandato as-
sumimos o compromisso de 
olhar de forma séria para os 
centros escolares, deixar de 
ver os mesmos como obras 
de arte e transformá-los em 
locais aprazíveis, é o que te-
mos feito. A nossa preocupa-
ção e os maiores investimen-
tos têm sido a reparar um 
conjunto de problemas que 
preocupavam a comunidade 

escolar, encontrar soluções 
que permitam melhorar o 
seu bem-estar e fazer as in-
tervenções em todas as es-
c o l a s  q u e  s ã o  d a  n o s s a 
responsabilidade.

A remoção do amianto, 
foi uma das nossas apostas, e 
em breve vamos deixar de 
ter escolas com amianto no 
concelho de Paredes, neste 
capítulo fomos até obriga-

dos a substituir a tutela e a 
avançar com as obras, o im-
portante era solucionar este 
problema.

A renovação do parque 
escolar do 2º, do 3º ciclo e 
do secundário, foi uma luta 
que travamos com sucesso 
e conseguimos ver as Esco-
las Básicas e Secundárias de 
Lordelo e Rebordosa remo-
deladas. Infelizmente ainda 

temos escolas básicas e se-
cundárias, a necessitarem 
de ser remodeladas, temos 
já em curso um conjunto de 
trabalhos que permitem 
avançar com candidaturas a 
fundos comunitários e caso 
tal venha a acontecer, em 
breve a responsabilidade 
da manutenção e reparação 
destas escolas vai passar a 
ser do município. Quere-
mos melhorar as condições 
em escolas como E.B. 2.3. 
de Paredes, a E.B2.3/S de 
Sobreira, e Cristelo e nas 
Secundárias de Baltar e 
Vilela.

 
O Portal da Educação do 

Município é algo de inova-
dor. Como tem funcionado 
e como tem sido a aceitação 
da comunidade paredense 
a este projeto?

O Portal da Educação do 
Município de Paredes é uma 
ferramenta que está ao dis-
por de toda a comunidade 
educativa do concelho. 

É uma plataforma através 
da qual é feita a gestão de to-
dos os serviços prestados 
pelo Município no domínio 
da Educação: refeições e 
transportes escolares e pro-
longamento de horário.

Permite com extrema fa-
cilidade que os encarrega-
dos de educação se registem, 
submetam os pedidos nos 
diversos domínios, recebam 
a resposta aos mesmos, ace-
dam ao arquivo documental 
de toda a correspondência 
trocada com os serviços do 
Município sobre os seus edu-
candos, incluindo o acesso às 
faturas com as referências 
para pagamento.

Entrou em funcionamen-
to em 2020, encontrando-se 
presentemente registados a 
maioria dos encarregados de 
educação.

 
As bolsas de Estudo são 

um apoio muito importante 
para as famílias. Como tem 
sido desenvolvido esse tra-
balho em Paredes?

São destinatários desta 
medida os alunos do ensino 
secundário e superior resi-
d e n t e s  n o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

Para além destes, são 
também apoiados opera-
cionais e ou filhos de opera-
cionais das corporações de 
bombeiros voluntários do 
concelho e da cruz verme-
lha, que frequentem o ensi-
no superior.

“Já não temos amianto nas escolas do Concelho”

“Os clubes que existem fazem um excelente trabalho na formação”
desportivas. Um passo im-
portante para um concelho 
ativo em termos de prática 
desportiva.

Falando de uma forma 
mais genérica. O futebol con-
tinua a ser o desporto com 
mais seguidores e que mais 
paixões move. O Concelho de 
Paredes tem vários emble-
mas com história na modali-
dade não seria a hora de se 
fazer uma aposta forte e colo-
car um clube nos campeona-
tos principais? Ter um emble-
ma de Paredes numa Primei-
ra ou Segunda Liga como 
símbolo aglomerador e os 
restantes como satélites be-
neficiando de todas as mais-
-valias daí resultantes?

 Os clubes que existem fa-

zem um excelente trabalho 
no campo da formação de jo-
vens atletas, temos apoiado 
os clubes e criado condições 
para que os mesmos possam 
chegar o mais longe possível. 
A autarquia apoia os clubes, 
mas a dinâmica de cada um é 
definida pelos seus dirigentes 
e associados, e neste momen-
to os clubes possuem objecti-
vos bem definidos. Os clubes 
estão apostados em levar o 
nome do concelho o mais lon-
ge possível, mas nem sempre 
esse objectivo é alcançado, 
no entanto estamos atentos e 
apoiamos dentro do que é ne-
cessário e possível.

O apoio na construção e 
melhoria das infra-estruturas 
foi uma constante ao longo 

do mandato, vamos concluir 
o mandato com praticamente 
todos os clubes de futebol a 
jogar em campos de relva sin-
tética, construímos um novo 
pavilhão em Astromil, esta-
mos a remodelar o pavilhão e 
o campo das laranjeiras, re-
novamos alguns polidespor-
tivos ao ar livre, criamos um 
campo de areia de raiz, muito 
procurado sobretudo para o 
futvólei. 

Estivemos sempre dispo-
níveis para apoiar o apareci-
mento de novas modalida-
des, o basket, por exemplo 
era uma modalidade que não 
existia, ainda a semana passa-
da tivemos uma reunião de 
trabalho para apoiar um pro-
jecto de voleibol.

O INVESTIMENTO ANUAL  FEITO PELO MUNICÍPIO NESTES APOIOS 

É DE 53.250,00€, ASSIM DISTRIBUÍDOS: 

- 20 bolsas a alunos do 10º ano do ensino público;
- 20 bolsas a alunos do 11º ano do ensino público;
- 20 bolsas a alunos do 12º ano do ensino público;
- 2 bolsas a alunos do ensino técnico superior profissional público e privado;
- 23 bolsas a alunos do ensino superior público e privado;
- 15 bolsas a alunos do ensino superior que sejam operacionais ou filhos de operacionais de 
bombeiros voluntários (corporações do concelho de Paredes) e da cruz vermelha (delegações 
do concelho de Paredes).

VALOR UNITÁRIO DA BOLSA A ATRIBUIR:
- 10º ano: 175 €
- 11º ano: 175 €
- 12º ano: 175 €
- Ensino Superior: 1.000 €
- Ensino técnico superior profissional: 500 €
- Operacionais das corporações de Bombeiros Voluntários e da Cruz Vermelha: 1.250 €
- Filhos de operacionais das corporações de Bombeiros Voluntários e da Cruz Vermelha: 1.000 €.
Desde o início do mandato que aumentamos o valor das bolsas atribuídas e o número de bene-
ficiários, atualmente atribuímos praticamente o dobro das bolsas e o dobro dos montantes. É 
uma aposta que pretendemos manter, entendemos que devemos valorizar o esforço dos nossos 
alunos e das suas famílias.
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R
eabriu ao público 
no passado dia  
6 de Abril a Pisci-

na Municipal de Paredes, 
com o sistema de banhos  
livres de uma pessoa por 
p i s t a  e  f u n c i o n a r á  d e  
segunda a sexta-feira entre 
as 9h00 e as 19h00 e aos sá-
bados das 9h às 12h50, sen-
do obrigatória a marcação 
prévia.

Os banhos livres têm du-
ração até 50 minutos, se-
guindo-se a desinfeção e 
arejamento dos balneários, 
de acordo com as recomen-
dações e normas da DGS.

Para agendamento ou 
informações devem os inte-
ressados contactar o tele-
fone 255 788 978. 

Já as Piscinas de Lorde-
lo, de Rebordosa e Rota dos 
Móveis (Recarei) ainda se 
encontram encerradas pa-
ra obras de manutenção.

Reabertura 
do Ténis
Também o Campo de Té-

nis Municipal (localizado 
nas traseiras da Piscina de 
Paredes)  reabriu a  6 de 
Abril e funcionará por mar-
cações de hora em hora, en-
tre as 9h00 e as 21h00, de 
segunda a sexta-feira e aos 
s á b a d o s  d a s  9 h 0 0  à s 
13h00. As marcações de-

vem ser feitas através do 
telefone 255 788 978 ou do 
e-mail  piscinaparedes@
cm-paredes.pt.

Ginásio da Piscina
Rota dos Móveis 
reaberto
O ginásio instalado na 

Piscina Rota dos Móveis, 
em Recarei, também já está 
em funcionamento de ma-
nhã entre as 9h e as 12h15 
e de tarde/noite entre as 
14h30 e as 21h15, de se-
gunda a sexta-feira. Aos sá-

bados funciona das 9h00 às 
12h15. A marcação é obri-
gatória através do telefone 
224 337 420 ou do e-mail 
piscinarotadosmoveis@
cm-paredes.pt, sendo que é 
necessário dar resposta de 
confirmação via e-mail.

Centro Municipal 
de Marcha e Corrida
também já abriu
Igualmente aberto ao 

público está o Centro de 
Marcha e Corrida de Pare-
des que se encontra locali-

zado no Parque da Cidade 
de Paredes.

Na segunda fase do pla-
no nacional de desconfina-
mento gradual, o Centro de 
Marcha e Corrida de Pare-
des irá funcionar por mar-
cação, através do contacto 
telefónico 963679648, 
com treinos disponíveis às 
segundas e quartas-feiras 
das 7h00 às 10h00 e às ter-
ças e quintas-feiras entre 
as 17h00 e as 20h00.

Atendendo às regras da 
Direção-Geral da Saúde 
(DGS) não será cedido qual-
quer tipo de equipamento 
desportivo. Os utentes não 
se podem, igualmente, es-
quecer das regras de dis-
tanciamento social em vi-
gor e demais orientações 
oficiais.

Os treinos serão indivi-
duais ou em grupo no máxi-
mo de 4 alunos por aula, 
com o apoio especializado 
dos técnicos do município.

No Centro de Marcha e 
Corrida estão disponíveis 
quatro percursos de 1km, 
3km, 5km e 10km desenha-
dos em parceria pelo Muni-
c í p i o  d e  Pa r e d e s  c o m  a  
colaboração da Federação 
Portuguesa de Atletismo  
e do Instituto Português  
do Desporto e Juventude 
(IPDJ).

Infraestruturas desportivas 
em Paredes já reabriram
INFRAESTRUTURAS. Com o desconfinamento no País a chegar abrem também as instalações desportivas. Em Paredes as pisci-
nas, ginásios, court's de ténis e o Centro Municipal de Marcha e Corrida já reabriram.

PUB
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A 
exposição de pin-
tura “Olhares que 
vêm de Dentro” 

patente na Loja Interativa de 
Turismo de Paredes, reúne 
trabalhos realizados no âmbi-
to do Grupo de Trabalho para 
a Inclusão e recebe visitas 
desde 6 de Abril até ao final 
do mês. Esta mostra coletiva 
foi inaugurada a 2 de Abril pa-
ra assinalar a data comemo-
rativa do Dia Mundial de 
Consciencialização do Autis-
mo. A exposição é promovida 
pela Câmara Municipal de 
Paredes em parceria com 
CLDS 4G Projeto “Paredes 
Integra” com a participação 
do Grupo de Trabalho para a 
Inclusão que, individualmen-
te ou em grupo, expressaram 
a sua própria perceção face à 

diferença, às dificuldades e às 
limitações com que os pró-
prios se deparam. Refira-se 
que o Grupo de Trabalho para 
a Inclusão foi criado com o 
objetivo de dar resposta às 
necessidades específicas das 
pessoas com deficiência e in-
capacidade do Concelho de 
Paredes. Na sinergia entre 
várias entidades, nomeada-
mente a Câmara Municipal, 
através dos Pelouros da Ação 
Social e Desporto, escolas e 
instituições concelhias que 
trabalham com a população 
com deficiência e incapacida-
de, este Grupo tem vindo a 
dinamizar várias atividades 
que visam promover a melho-
ria da qualidade de vida e a 
inclusão social desta popula-
ção mais fragilizada.

Dia Mundial do Autismo assinalado  
com exposição
AUTISMO. Exposição de pintura "Olhares que vêm de Dentro" assinalou o Dia Mundial do Autismo. Esta mostra está patente na 
Loja Interativa de Turismo de Paredes. Até ao final de Abril poderá visitar esta exposição.

PUB

A Câmara Municipal de Pa-
redes abriu no passado dia 1 
de Abril as inscrições para a 
Creche Municipal da Expan-
são. O prazo decorre até 30 
deste mês para a renovação 
de matrícula que é aplicável 

para quem frequenta a Cre-
che no ano letivo 2020/2021 
e para apresentação de inscri-
ções no ano letivo 2021/2022. 
Os pais e encarregados de 
educação interessados na 
apresentação do pedido de 

renovação ou inscrição de-
vem fazê-lo unicamente atra-
vés do Portal da Educação da 
Câmara Municipal de Para-
des, mediante o preenchi-
mento do formulário disponi-
bilizado para o efeito. 

Câmara de Paredes abriu  
inscrições  para  
Creche Municipal da Expansão
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A prova nacional  que 
decorre de 20 a  23 de 
maio, e que marca o arran-
que daquela que é a com-
petição mais emblemática 
do desporto automóvel no 
país, regressa à Vila de 
Baltar, o que já é uma tra-
dição de um evento que 

tem muitos admiradores. 
O Kartódromo de Baltar, 
que é uma referência a ní-
vel nacional, volta a ser 
palco de um grande even-
to, o que é uma excelente 
mais valia para a Vila de 
Baltar e para o Concelho 
de Paredes.

A Junta de freguesia 
está a proceder ao enca-
namento das águas flu-
viais que têm afetado vá-
rias habitações da rua. Es-
t a  é  u m a  o b r a  q u e 
representa um certo in-

vestimento, pois estende-
-se ao longo de 200 me-
tros. O inverno foi rigoro-
so e a água entrava nas 
habitações. Espera-se que 
com esta intervenção a si-
tuação fique resolvida.

A empresa de anima-
ção turística Oporto Bug-
gy Adventure, com sede 
em Baltar inaugurou no 
passado dia 8 de Abril, as 
novas instalações na Rua 
das Agras.                

A inauguração da nova 
sede da empresa contou 
com a presença do presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre 
Almeida, do vice-presi-
dente, Francisco Leal, da 
vereadora, Beatriz Meire-
les e dos vereadores Paulo 

Silva e Elias Barros e do 
Presidente da Junta de 
Freguesia de Baltar, Jorge 
Coelho. A  empresa Opor-
to Buggy Adventure pro-
porciona atividades de la-
zer na natureza, desco-
b r i n d o  e  p e r c o r r e n d o 
locais pouco conhecidos 
da região. A Junta de fre-
guesia associou-se a este 
evento para demonstrar  o 
seu apoio a uma empresa 
que tem contribuído para 
a divulgação turística da 
Vila de Baltar.

Baltar volta a ser palco 
do Rally de Portugal

Obras na Rua Central  
da Gandarinha

Oporto Buggy 
Adventure de BaltarPUB

A construção do Trilho 
de Baltar  que estava a ser 
construído em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Paredes e a Junta de 
Freguesia de Baltar, foi 
suspensa devido à pande-
mia. Contudo, o trilho que 
fará parte das “ Serras do 
Porto” tem de ser acompa-
nhado por uma dinamiza-
ção completamente dife-
renciada da Serra do Mu-
ro, conhecida como Serra 
do Cruzeiro. Tem-se que 
aproveitar a excelente ini-
ciativa de um conjunto de 
jovens  que lá instalaram o 
“Baloiço de Baltar” e que 
tem sido um grande suces-
so. Contudo, falta um ver-
dadeiro projeto de divul-
gação do local,  que não 
pode ser só um projeto de 
Baltar, mas sim uma apos-
ta do Concelho de Pare-
des. Esta tem de ser uma 
aposta urgente, pois não 
existe noutro ponto do 
concelho um local  com 
tantas possibilidades cul-
turais e turísticas.

    BALTAR

Serra do Cruzeiro de 
Baltar tem de ser uma 
referência do Concelho

FAUSTINO 
 SOUSA



17Sexta-feira 16 de Abril de 2021  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

Os elementos que vão circular pela 
cidade de Rebordosa foram apresen-
tados à população. A presidente da 
Junta de Freguesia de Rebordosa, Sa-
lomé Santos relembra que os “recen-
seadores de Rebordosa, a Ana, o Celso, 
o Diogo, o Elias, a Joana e a Natércia 
vão passar por todas as casas para en-
trega de uma carta e explicar-vos o 
processo”. E também chama a atenção: 
“os recenseadores não entram nas vos-
sas casas. Vão andar devidamente 
identificados com colete refletor 
“Censos 2021” e  com um cartão onde 
consta o nome e a fotografia”. A autar-
ca refere ainda que será “garantido o 
cumprimento de todas as normas de 
segurança indicadas pela Direção-Ge-
ral da Saúde devido ao momento pan-
démico que vivemos”. Apela-se à cola-
boração de todos!

    REBORDOSA

Censos 2021 em Rebordosa
PAULO 
PINHEIRO

PUB

A nível nacional são mui-
tos os relatos de pessoas 
que ficaram gravemente fe-
ridas e até acabaram por 
perder a vida por caírem em 
poços. A situação é preocu-
pante tendo em conta que 
as pessoas hoje em dia pre-
ferem fazer caminhadas por 
zonas com pouco movimen-
to e por vezes é onde prolife-
ram centenas de poços, por-
que já é um problema que 
existia no tempos dos nos-
sos avós onde eram feitos 
poços, minas etc…  eram 
utilizadas as águas para re-
gar os terrenos agrícolas. 
Como já se tornou hábito e 
devido à situação pandémi-
ca que vivemos as pessoas 
têm-se refugiado a fazer 
passeios higiénicos e cami-
nhadas  por montes, vales 
ou mesmo por terrenos 

agrícolas e que avistaram 
poços sem as devidas nor-
mas de segurança, nomea-
damente abertos e sem 
tampas, por favor registem 
os sítios e informem as auto-
ridades. É uma forma de 
manter em segurança as po-
pulações e evitar acidentes. 
Durante esta campanha 
Verão sem perigos que se 
pretende estender a nível 
nacional, infelizmente veri-
fica-se a existência de mui-
tos poços em terrenos 
abandonados e cujos pro-
prietários estão em parte 
incerta ou nem se sabe 
quem são os verdadeiros 
donos. O que constitui um 
grande perigo, uma vez que 
alguns estão ocultos por ve-
getação.  Não hesite em in-
formar as autarquias ou as 
autoridades responsáveis.

Campanha isolar os poços 
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos 

princípios orientadores da in-

formação livre, rigorosa e 

isenta.

2 - Defesa firme dos valores re-

presentativos do concelho de 

Paredes em áreas tão diversas 

como a política, a economia, a 

empresarial, a religiosa, a des-

portiva, a social e do seu pa-

trimónio cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual 

para todos os cidadãos, inde-

pendentemente da cor, raça, 

género, convicções, religião, 

nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos lei-

tores, assegurando a dignidade 

das pessoas e das instituições e 

a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Raios os partam!

F
alemos de umas personagens 
hoje vulgares, os fiscais do con-
finamento (ou melhor,  do 

desconfinamento). 
São empenhados e implacáveis guar-
diões da mais ortodoxa postura com-
portamental, acreditando numa au-
toridade moral por alguém, sabe-se lá 
quem, outorgada, que lhes permite 
ser ou parecer importantes. 
São os novos pides, de régua e esqua-
dro a medir distâncias, a contabilizar 
números ou a erigir prudências ou 
riscos. Se os números da realidade 
pandémica, os contrariam, lá estão 
eles a ser mais papistas que o papa, 
mais pessimistas que a má sorte. 
Se em Portugal a pandemia se mostra 
mais inclemente do que na Alemanha, 
lá está para eles evidente a virtude 
germânica do rigor a sobrepor-se ao 
facilitismo lusitano. 
Se é o contrário, lá está o perigo do ví-
rus alemão a remetermo-nos para a 
extrema inquietude, logo, para a ati-
tude extrema de um alerta lancinan-
te. Para isso, tiram fotografias das es-
planadas, das concentrações, das 
praias e dos jardins. Violam a nossa 
privacidade, restringem a nossa liber-
dade.  Mas que importa?
Estará até na hora de os remunerar, 
um salário fixo pelos bons serviços 
prestados á causa da disseminação do 
medo e da delação.
Há também agora outras sumidades, 
os faroleiros da vacinação. 
Por mais que lhes digam que os riscos 
são um pouco mais de 0,000000%, 
eles persistem em nos angustiar, em 
nos cantar a cantiga do ladrão, em si-
nalizar aquela incerteza, aquela dúvi-
da, aquela possibilidade que se escon-
de no mundo das infeções e das imu-
nidades. São  os experts do risco 
iminente, dos terrenos “perigosos” 
onde se quer meter a população.  An-

dam os profissionais de saúde a esfal-
far-se por administrar vacinas, o mais 
rápido possível, esforço quase sem 
hora e sem reconhecimento, numa 
missão quase assumidamente evan-
gélica, e os nossos faroleiros da vaci-
nação, do alto das suas torres de igno-
rância e superficialidade vão gritando 
que, cuidado! os Deuses que nos mol-
dam o destino podem estar loucos. 
Sim, sim… não há pachorra!  
Há por último a desgraça provada de 
muitos políticos. Aqui e na Europa. 
Sem princípios, rumo ou direção, vo-
gam ao sabor das ondas mediáticas, 
suspendendo a vacinação aqui, não 
arriscando acolá, protelando ali, mas 
sobretudo e apenas gerindo a expec-
tativa da sua egoísta sobrevivência. 
As mortes, que se lixem! A vacinação, 
que espere! Há índices de popularida-
de a promover.   Há carreiras políticas 
a preservar.
Como vão longe os tempos da serie-
dade e sentido de Estado!

N
o rescaldo da decisão instrutória do 
Caso Marquês recordei-me de um li-
vro que li e me marcou.

Data de 1907 esta história “A Justiça de Yer-
ney”, construída pelo esloveno Ivan Cankar, e, 
apesar de mais que centenária, mantém a fres-
cura da parábola, abordando a prática e a ética 
da justiça. A narrativa inicia-se depois de como 
abertura, se ler um parágrafo como este: “Vou 
contar-vos esta história tal como aconteceu, 
com toda a sua injustiça e com toda a sua enor-
me tristeza. Não encontrareis nela períodos 
bem elaborados, nem ficções, nem hipocrisia.” 
Fica então o leitor a saber que A Justiça de Yer-
ney é uma história sobre a injustiça. Enterrado 
o velho Sitar, dono de vasta propriedade, quan-
do ainda a família se recompunha do funeral, o 
feitor Bartholomew, tratado por Yerney, rece-
beu ordem do herdeiro e sucessor no sentido 
de abandonar as propriedades e as suas fun-
ções. Incrédulo e esmagado pela secura do no-
vo patrão, Yerney inicia uma peregrinação no 
sentido de ser praticada a justiça, de defender 
os seus direitos, sem que ninguém tenha de ser 

castigado. Em causa estava a sua velhice e o fac-
to de ter sido o seu trabalho que deu vida, du-
rante mais de quatro décadas, à propriedade de 
Sitar. Como, pois, podia ser escorraçado sem 
direito a mais nada que não fosse uma trouxa 
com a roupa e umas botas que teria de carregar 
aos ombros durante a sua peregrinação?
A partida de Yerney é comovente, com um nar-
rador que, logo desde início, toma o partido 
desta personagem – “Não havia um punhado 
de terra que não tivesse as marcas da labuta 
das suas mãos, do suor da sua fronte. Um ho-
mem vive um ano, dez anos, quarenta anos nu-
ma casa e nota que a casa se torna semelhante 
a ele como um irmão, e existe um laço de amor 
entre eles. E se, em obediência a uma ordem 
cruel, ele é obrigado a ir para um local distante, 
vai chorar mais por aquela casa que por um ir-
mão, ou ainda mais do que chorou noutro tem-
po pela sua mãe.”
O calvário de Yerney arrasta-se de porta em 
porta, sempre contando a mesma história em 
busca da justiça em que acreditava, mas só uma 
figura desamparada e sem abrigo como Gosta-
ch, que aparecia de vez em quando, o adverte 
para o risco da empreitada – “Yerney, não discu-
tas acerca de direitos e injustiça das leis dos 
homens e dos mandamentos de Deus. Já o fiz e 
olha: agora sou vagabundo e não tenho ami-
gos.” Terá sido este o único sábio que o velho 
feitor encontrou (reconhecê-lo-á mais tarde), 
surgindo-lhe logo no início da caminhada, mas 

A Justiça!

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

É 
um chavão comum dizermos que o 
Poder local foi a grande conquista 
da Democracia pós 25 de Abril de 

1974. Os tempos do pós-revolução trou-
xeram a grande força da descentralização 
para as autarquias, dotando-as de uma 
capacidade de realizar inigualável, sobre-
tudo pela objetividade do progresso dire-
cionado ao bem-estar das populações 
locais.
O sucesso advém de um progresso contínuo 
durante décadas, como no acesso à saúde, à 
proximidade das escolas, à colocação da 

água e saneamento nas casas, às estradas e 
infraestruturas rodoviárias que leigam toda 
a gente neste país e outros grandes benefí-
cios como a segurança na polícia de proximi-
dade ou o acesso à informação. Muitas con-
quistas que sobretudo o são devido a um 
conjunto de direitos e serviços essenciais 
que o regime anterior negava à grande maio-
ria dos cidadãos.
Os Srs. Presidentes de Câmara e alguns de-
les considerados autarcas modelo foram 
obreiros de grande transformação das loca-
lidades muito devido à personalidade e ca-
pacidade de cada um em conseguir realizar.
De um tempo em que esse progresso era 
sinónimo de construção (chamada fase de 
hardware) passou-se para uma dimensão 
qualitativa de políticas locais nas áreas so-
cial, educativa, habitacional, de expansão 
económica dos recursos das empresas e de 
fixação de emprego (a dimensão do softwa-
re). Nas dificuldades deste tempo de pande-
mia ganha ainda mais relevância a capacida-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Autárquicas: Esperança ou Regress ão (?)
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a que não deu importância pois tinha esperan-
ça e acreditava na justiça.
O roteiro de Yerney passa pelo Presidente da 
Câmara, pelos camponeses, pelas crianças, pe-
lo tribunal de Dolina, pelo tribunal de Ljubljana, 
pela tentativa de apresentar a sua questão ao 
imperador em Viena (a Eslovénia integrou o 
império austro-húngaro até 1918), pela con-
versa com um padre. São tantos os interlocuto-
res quantas vezes a história é contada, sempre 
na mesma versão, invariavelmente exigindo o 
mesmo – defendendo o seu direito a estar na 
casa que construiu, sem que o castigo seja apli-
cado a ninguém. Pelo caminho, Yerney faz-se 
acompanhar pela sua verdade, pela sua espe-
rança e pelos diálogos que vai tendo com o 
Deus em quem acredita. Mas, em todas as por-
tas a que bate, recebe o castigo da desconside-
ração, sendo preso duas vezes e encarcerado 
com criminosos, não tendo chegado a ver o 
imperador, sendo menosprezado e exposto ao 
ridículo. Quando achava que iria encontrar a 
justiça junto de um padre, o que ouviu, no meio 
da discussão em que questionava a existência 
de Deus, foi a ordem “Fora, blasfemo!”

O último capítulo é o da justiça praticada por 
Yerney, assim justificando o título da narrativa. 
Em terra onde faltava a justiça, o velho feitor 
constrói a tragédia e é vítima do incêndio que 
ateou e do ódio dos camponeses que com ele 
tinham trabalhado. 
Esta busca da justiça é também uma sátira à 
forma como ela é praticada, haja em vista que é 
nos tribunais que Yerney é mais humilhado e 
mais  incompreendido,  onde vê mais 
hipocrisia.
Impressiona a força que jorra desta persona-
gem, um Yerney sobretudo espiritual, que, com 
cada passo que dá, mais se vai aproximando do 
seu martírio, imposto quando a esperança lhe 
morreu. Nós não podemos deixar que a espe-
rança na Justiça nos abandone. Porque como 
Yerney procurámos que ela se manifeste e que 
ela nos é negada, como a Yerney, pelo arrastar 
da demanda pelos locais e pelas pessoas que a 
deveriam exercer e que manifestamente fa-
lham nas suas obrigações e4 nos fazem confun-
dir aplicação do Direito com Justiça-
Não confundamos direito com Justiça! 
E a final, Justiça será aplicada!

psilvaparedes@gmail.com

Orçamento Participativo 
Jovem de Paredes

F
oi conhecido no passado dia 13 o 
projeto vencedor da primeira 
edição do Orçamento Participa-

tivo Jovem de Paredes,
A União Europeia, o IPDJ e a FNAJ tem 
delineado um conjunto de diretrizes, 
com o objetivo de fomentar a participa-
ção dos jovens na vida pública e social 
dos seus Concelhos e do seu País, estas 
diretrizes pretendem que os jovens 
aconselhem os decisores políticos e os 
influenciam sobre as políticas de 
juventude.
As principais áreas de atuação no âmbi-
to da juventude, prendem-se com o ei-
xo da participação /envolvimento dos 
jovens na definição conjunta do plano 
de ação do Municípios/ cidades, atra-
vés da implementação de iniciativas 
que permitem, em conjunto, definir 
planos de atividades de modo a ir ao en-
contro das reais necessidades deste 
segmento da nossa população.
O Orçamento Participativo Jovem de 
Paredes foi lançado um mês antes da 
chegada da pandemia a Portugal, em 
2020, foi um verdadeiro desafio, pela 
sua primeira edição e pelos novos rep-
tos impostos aos jovens que viram a sua 
vida em suspenso.
Não obstante, a calendarização da ini-
ciativa foi reajustada e culminou com 
três projetos que chegaram à fase final 
da votação. O projeto "Sala de Apoio ao 
Estudo" de Inês Alice Pinto da Costa, 
residente em Gandra, foi o vencedor da 
primeira edição do Orçamento Partici-

pativo Jovem Municipal “Um conselho 
para o teu concelho", sobre o tema “O 
q u e  e u  q u e r o  p a r a  a  C a s a  d a 
Juventude”.
A envolvência e dinâmica que os jovens 
do concelho demonstraram ao longo 
deste percurso mostram-nos que valeu 
a pena acreditar que esta é uma ferra-
menta relevante que deve ter continui-
dade, por isso está já a ser preparada a 
s e g u n d a  e d i ç ã o  a  l a n ç a r  m u i t o 
brevemente.
A “sala de apoio ao estudo” era uma 
ideia que já vinha sendo debatida nos 
Fóruns da Juventude que fomos reali-
zando e no Conselho Municipal da 
Juventude.
A ideia é envolver os jovens desde a 
conceção do projeto, até à sua imple-
mentação, fazendo assim com que os 
jovens sintam o concelho de Paredes, 
como deles.
A participação dos jovens mostrou ser 
uma mais-valia, os projetos do Tiago e 
da Bruna era igualmente meritórios 
sem dúvida, mas no final só podia exis-
tir um vencedor, certamente, tudo fa-
remos para que as suas ideias não 
caiam no esquecimento
É importante para os jovens que a sua 
voz seja ouvida e que os seus projetos 
sejam concretizados; é importante pa-
ra os decisores sentir que os jovens se 
envolvem e participam nas iniciativas 
propostas, como foi o caso.
A execução do projeto deve ser uma 
aprendizagem para os jovens que ven-
çam estes desafios, sempre no pressu-
posto de lhe facultar novos conheci-
mentos e competências de caráter não 
formal tais como solicitar orçamentos, 
acompanhamento da obra e demais 
procedimentos administrativos ine-
rentes à execução de um projeto 
municipal.

Por
PAULO
SILVA
Professor

Autárquicas: Esperança ou Regress ão (?)
de das autarquias mobilizarem a sociedade 
local para uma terceira via de investimento 
que visa a aposta na inovação focada na saú-
de, no Pacto Ecológico Europeu e com isso 
acompanhando uma transição digital 
eminente.
Esta nova geração de políticas autárquicas é 
a da juventude e da luta por uma sociedade 
mais verde, mais justa e mais digital. O que 
diretamente nos leva à procura de um perfil, 
percurso, preparação e experiência decisó-
ria, tal como identificava há alguns dias atrás 
com a escolha do PSD recaída em Carlos 
Moedas para Lisboa – alguém com elevada 
responsabilidade e habituado a dificuldades 
(como as da troika), mas com um sentido de 
prossecução do superior interesse coletivo 
em tempos de especial complexidade.
Bem sei que será muito difícil perspetivar 
alguém no concelho de Paredes com a essa 
visão estratégica, que não se esgota na con-
juntura contabilística e que, sobretudo, não 
deixa as pessoas reféns de lógicas de gestão 

em grupos fechados com a apropriação de 
vantagens imobilistas que impedem o terri-
tório de avançar. A capacidade de regenerar 
a sociedade local não poderá ficar ligada ao 
desenvolvimento de uma única indústria, a 
uma ambição de vir a ser deputado ou a uma 
descendência autárquica marcada por uma 
dança de cadeiras do elenco da vereação. 
Essas seriam as lógicas maniqueístas de pa-
ragem no tempo ou de regressão.
Também estou certo que os cidadãos estão 
cada vez mais exigentes e que em Paredes se 
quer sobretudo respostas efetivas, solu-
ções para os seus problemas e que já não se 
aceitam meras devoluções de culpa sobre-
tudo num tempo em que já passaram 4 anos 
de que os culpados de tudo moravam lá...
Afinal, se for para ficar tudo na mesma cus-
ta-me que se façam eleições ...
Em tempo de preparação e planeamento só 
espero que a política possa ter em Paredes 
escolhas certas que promovam um espaço 
de ideias que nos façam sonham e avançar.
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OLÁ, AMIGUINHOS!

A grande birra

Esta é a história de 

h o j e :  "A  g r a n d e 

birra"

Desafio: poderão fa-

zer um desenho rela-

tivo a esta história e, 

com a ajuda dos pais, 

enviá-lo para biblio-

teca@fundacaoa-

lord.pt

Mais tarde, quando 

voltarem a visitar a 

nossa Biblioteca, po-

derão ver os vossos 

trabalhos numa ex-

posição dedicada a 

esta atividade, e en-

tretanto vamos pu-

blicando aqui os de-

senhos que nos fo-

rem chegando.

Participem!

O Jorge está mal-hu-

morado e num da-

q u e l e s  d i a s …  m a s 

hoje vai ter um en-

contro com a temida 

Grande Birra!

Uma história muito 

divertida sobre bir-

ras, fitas e fazer as 

pazes.

Autor: JAMIESON, 

Tom - "A grande bir-

ra", Lisboa, Jacaran-

dá, 2018

Este livro está dispo-

nível na Biblioteca 

para empréstimo.

E
lizabeth 
Strout, nas-
c i d a  e m 

1 9 5 6  e m  Po r t l a n d , 
nos Estados Unidos da 
América,  é uma das 
romancistas america-
nas mais aclamadas da 
atualidade. 

Além do sucesso 
mundial que obteve 
com o romance Olive 
Kitteridge, que lhe va-
leu um prémio Pulit-
zer, recebeu ainda o 
Los Angeles Times Art 

Seidenbaum Award e 
o  C h i c a g o  Tr i b u n e 
Heartland Prize pelo 
seu romance de es-
t r e i a ,  A m y  a n d 
Isabelle. 

Foi também finalis-
ta dos prémios PEN/
F a u l k n e r  A w a r d , 
Orange Prize e Inter-
n a t i o n a l  D u b l i n  
Literary Award,  no 
Reino Unido. Os seus 
textos têm sido divul-
gados em várias publi-
cações periódicas, in-

c l u i n d o  a  T h e  N e w 
Yorker.  Em Portugal, 
estão publicados O 
meu nome é Lucy Bar-
t o n ,  f i n a l i s t a  d o 
Booker Prize, Tudo é 
possível, vencedor do 
Story Prize, e Olive Ki-
tteridge, vencedor do 
Pulitzer Prize e fina-
lista do National Book 
Critics Award. 

Olive Kitteridge foi 
adaptado a uma série 
de televisão vencedo-
ra de um Emmy.

ESCRITORA. Elizabeth Strout é a escritora do mês 
da A Lord. A americana é uma das mais aclamadas 
romancistas dos nossos dias.

Explicação
do País de Abril
País de Abril é o sítio do poema.
Não fica nos terraços da saudade
não fica nas longas terras. Fica exactamente aqui
tão perto que parece longe.
 
Tem pinheiros e mar tem rios
tem muita gente e muita solidão
dias de festa que são dias tristes às avessas
é rua e sonho é dolorosa intimidade.
 
Não procurem nos livros que não vem nos livros
País de Abril fica no ventre das manhãs
fica na mágoa de o sabermos tão presente
que nos torna doentes sua ausência.
 
País de Abril é muito mais que pura geografia
é muito mais que estradas pontes monumentos
viaja-se por dentro e tem caminhos veias
- os carris infinitos dos comboios da vida.
 
País de Abril é uma saudade de vindima
é terra e sonho e melodia de ser terra e sonho
território de fruta no pomar das veias
onde operários erguem as cidades do poema.
 
Não procurem na História que não vem na História.
País de Abril fica no sol interior das uvas
fica à distância de um só gesto os ventos dizem
que basta apenas estender a mão.
 
País de Abril tem gente que não sabe ler
os avisos secretos do poema.
Por isso é que o poema aprende a voz dos ventos
para falar aos homens do País de Abril.
 
Mais aprende que o mundo é do tamanho
que os homens queiram que o mundo tenha:
o tamanho que os ventos dão aos homens
quando sopram à noite no País de Abril.

Manuel Alegre
Praça da Canção

Elizabeth Strout 
é a escritora  
do mês na A Lord
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FALECEU

JOAQUIM MOREIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 8 de abril com 73 anos.   
Última residência: Rua da Saudade,  
nº. 159. Paredes. Era casado com Maria do Céu 

Ferreira de Barros.

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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que as missas de 7º dia, serão 
celebradas, quinta-feira, dia 15 de abril, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros e sábado, dia 17 de abril às 18 horas na 
Igreja Paroquial da Madaleno, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JAIME RODRIGUES 
MARTINS (AZEVEDO)
Faleceu no dia 5 de abril com 95 anos. 
Última residência: Rua das Penhas Altas,  

nº. 10,(Bairro Daniel Rodrigues), Lordelo, Paredes. 
Era casado com Palmira Alves Barbosa.

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

A FAMÍLIA
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

AGOSTINHO 
PEREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de abril com 93 anos.  
Era natural de Bitarães-Paredes e residente  
na Rua das Oliveirinhas, nº. 16, Bonfim, Porto. 

Era viúvo de Maria da Glória Nunes.

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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 15 de abril, às 19 horas na Igreja 
Matriz de 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
PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA DA SILVA
Faleceu no dia 11de abril com 87 anos. 
Era natural de Besteiros- Paredes e residente 
na Trav. de Seixoso, nº. 53, Vilela, Paredes.  
Era casado com Maria Albertina Alves Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral.    
Participam também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-
-feira dia 16 de abril pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de 
Vilela, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ ALVES 
MIRANDA
Faleceu no dia 13 de abril com 53 anos.  
Era natural e residente em Bitarães, 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça-feira, dia 20 de abril, pelas 21 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

GLÓRIA RIBEIRO NUNES
Faleceu no dia 10 de abril com 87 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era casada com Ambrósio Teixeira 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO 
DE BESSA
Faleceu no dia 10 de abril com 70 anos.  
Era natural de Louredo-Paredes e residente  
em Bitarães, Paredes. Era casado com  

Rosa Manuela Correia Carneiro.

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 19 de abril, pelas 21 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

FERNANDO FERREIRA 
TORRES MAIA
Faleceu no dia 2 de abril com 95 anos. 

Era natural de Vilela-Paredes e residente em 

Beire, Paredes. Era casado com Maria da conceição de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

ANGELINA  
PACHECO RIBEIRO
Faleceu no dia 24 de março com 78 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, no dia vinte e um de dezembro dois mil e vinte, exarado 

de fls. 93 a fls. 98 verso, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 179-A, foi lavrada uma Justificação Notarial, na qual foram 
justificantes:

a) ANA COELHO BARBOSA, CF 161 779 778, viúva, natural da freguesia de Vandoma, concelho de Paredes, onde reside na Traves-
sa do Bacelo, n.º 16, titular do bilhete de identidade com o número 1834310, emitido em 15/02/2000 pelos SIC do Porto.

b)ANTÓNIO JOAQUIM BARBOSA LEAL, CF 156 762 269, casado com Maria Natália da Rocha e Silva, sob o regime da comunhão 
de adquiridos, natural da referida freguesia de Vandoma, concelho de Paredes, residente na Rua Padre Vigário, nº 57, na freguesia de 
Gandra, concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação 03710100 5 ZX7, 
válido até 05/04/2029. 

c) MARIA DE FÁTIMA BARBOSA LEAL, CIF 186 167 776, casada com Armindo Meireles Ribeiro, sob o regime da comunhão de 
adquiridos, natural da referida freguesia de Vandoma, onde reside na Rua do Campo, nº 92, titular do cartão de cidadão da República 
Portuguesa com o número de identificação 03710101 3 ZY9, válido até 06/02/2022.

d) ABEL FERNANDO BARBOSA LEAL, CIF 189 413 603, casado com Maria de Fátima da Silva Martins, sob o regime da comunhão 
de adquiridos, natural da mencionada freguesia de Vandoma, onde reside na Rua do Bacelo, nº 16, titular do cartão de cidadão da Re-
pública Portuguesa com o número de identificação 07110209 4 ZY7, válido até 17/11/2021.

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
I. Que, conforme consta da escritura pública de habilitação de herdeiros outorgada em trinta de março de dois mil e doze no Cartório 

Notarial de Paços de Ferreira a cargo do Notário Arnaldo da Silva Martins, a folhas cem a folhas cento e seis do livro de notas para escri-
turas diversas número sessenta - A, são eles, os únicos herdeiros da herança, aberta por óbito de ANTÓNIO RIBEIRO LEAL, falecido no 
dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, na freguesia de Paranhos, concelho do Porto .

II. Que da herança do referido ANTÓNIO RIBEIRO LEAL (NIF 702 566 071) faz parte o seguinte bem imóvel, do qual os, aqui outor-
gantes são donos e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou direito e, com exclusão de outrem:

Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar com quintal junto, com a área coberta de cinquenta metros quadrados e a 
área descoberta de cem metros quadrados, sito no Lugar de Bacelo, na freguesia de Vandoma, concelho de Paredes, descrito na Con-
servatória de Registo Predial de Paredes sob o número mil quatrocentos e trinta e nove, de Vandoma, inscrito na matriz sob o artigo 
urbano 196 (que corresponde ao artigo 196 urbano e ao artigo 1329 da anterior matriz rústica), com o valor patrimonial de €7.734,30, 
ao qual atribuem o valor de sete mil, setecentos e cinquenta euros.

Que este prédio urbano se encontra registado pela inscrição AP. 6 de 1950/10/26 a favor de Jerónimo Moreira de Seabra e mulher 
Laurinda Moreira da Silva.

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 deles por fazer parte da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito do já mencionado António Ribeiro Leal, 

da qual são os únicos herdeiros, conforme escritura pública de habilitação de herdeiros atrás identificada.
b) O prédio foi adquirido pelo autor da herança e pela aqui primeira outorgante, à data já casados um o outro e sob o indicado regime 

de comunhão geral de bens, por compra realizada por volta do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco, em data que não pode preci-
sar, por escritura pública de compra e venda feita pelo titular inscrito, Jerónimo Moreira de Seabra e mulher, Laurinda Moreia da Silva, 
casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes no lugar de Bacelo, na referida freguesia de Vandoma.

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 dos titulares 
inscritos, já que tem conhecimento de que estes faleceram, bem como qual o paradeiro dos mesmos.

Que, em consequência da referida escritura de compra e venda, realizada ao autor da herança e sua mulher, à data já casados um 
com o outro, e na sequência do falecimento deste, são os, aqui primeira a quarto outorgantes, acima devidamente identificados, donos 
e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou direito, do prédio urbano acima identificado como verba um.

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 totalidade, 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)

FALECEU

MANUEL  
GONÇALVES FERREIRA
Faleceu no dia 12 de abril com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Trav. do Outeiro, nº. 75, Lordelo, Paredes.

 
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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 18 de abril, às 8 horas na Capela de S. 
José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

 A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA PIEDADE 
BRANDÃO SOARES LEAL
Faleceu no dia 9 de abril com 83 anos. Era natural 
de Cedofeita-Porto e residente na Rua Dr. José 
Leite de Vasconcelos, nº. 2J, 1º Dto, Paredes. 

 
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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, sábado, dia 17 de abril, às 18 horas na Igreja Paroquial 
da Madalena, 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

PAREDES

FALECEU

MARIA MOREIRA
Faleceu no dia 9 de abril com 100 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua do Guardão, nº. 367, Lordelo, Paredes. 
Era viúva de José Rodrigues.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 17 de abril, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 4 de abril com 84 anos. 

Última residência: Rua do Outeiro, nº. 444, 

Lordelo, Paredes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO /PAREDES

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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