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25 ABRIL. Paredes comemorou o  

47º aniversário do 25 de Abril de 1974 

 no Auditório da Fundação A Lord.  

O presidente da Câmara Alexandre 

Almeida em isolamento profilático não 

marcou presença mas deixou testemunho 

gravado num dia que marcou o regresso de 

atividade cultural presencial com atuação 

do grupo “Por Terras de Zeca Afonso”.

Adeus para sempre 
ao estado de emergência? 
Ou será um até já?
DIVERSOS  //  PÁG. 9

ATUALIDADE  //  PÁGS. 10 e 11

DESTAQUE
PÁGS. 12 e 13

Aguiar de Sousa, sa, 
Recarei e Sobreirara  
na “zona vermelha”ha”  
dos fogos florestais
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C
omo já escrevi, 
Paredes até à 
década de cin-

quenta do século XX, vi-
via com dificuldades co-
merciais e industriais, 
s e n d o  a  a g r i c u l t u ra  a 
principal fonte de sobre-
vivência económica de 
grande parte da popula-
ção. Com a iniciativa do 
então Presidente da Câ-
mara valorizaram-se as 
artes e ofícios, através de 
novas gentes que esco-
lheram o Concelho para 
trabalhar e viver. Nessa 
época surgiram novas 
ideias sobre o progresso 
e iniciou-se muito do de-
senvolvimento que er-
gueu todo o Concelho e o 

levou além fronteiras. 
Sobre novas ideias, hoje 
quero prestar Tributo a 
um amigo que conheci no 
início da década de ses-
senta, quando cheguei a 
Paredes, pelo meu casa-
mento. Trata-se de João 
Barbedo da Rocha, nasci-
do em Lisboa em 1924, 
filho de um casal  da clas-
se média que emigrou 
para o Brasil, onde se de-
dicaram à arte da foto-
grafia com sucesso. Já na 
idade adulta regressou a 
Portugal e conheceu a 
Prof.ª Maria Josefina da 
S i l v a  M a c h a d o ,  c o m 
quem casou em 1949 e 
com quem teve seis fi-
lhos: Maria Dulce, Maria 

Eugénia, Maria João, Ma-
ria Helena, Eurico Ma-
nuel, e Helena Paula, to-
dos muito bem instala-
dos na vida profissional e 
social como seus pais o 
foram. O Mestre Rocha 
logo verificou haver es-
paço para uma casa de 
f o t o g ra f i a  e  c r i o u  e m 
1953 a Foto Paredense, 
que revolucionou todo o 
Vale do Sousa com a sua 
arte e inovação constante. 
Mas a fama do fotógrafo 
era tal que a sua loja era 
conhecida como a “Foto 
Rocha”, nome que perdu-
rou até aos tempos de ho-
je, por quem o conheceu 
pessoalmente e pelos 
seus famosos trabalhos, 

loja que se mantém com 
outra gerência em suces-
so continuado. O sr. Rocha 
era gentil no trato amigo e 
social, com um relaciona-
mento público fora da 
normalidade, conjugado 
com o perfil de profissio-
nal competente e moder-
no, conseguindo a simpa-
tia de quem olhava a vitri-
na com as fotos de gente 
que ali se deslocava para 
todo o tipo de fotografia 
familiar e pessoal. Tinha o 
cuidado de embelezar os 
casamentos e comunhões 
com fotos artísticas, que 
só ele sabia fazer naque-
la época. Pelas suas qua-
lidades a captar as ima-
gens do mundo chegou a 

ser agente e repórter 
para a RTP durante lon-
gos anos, bem como para 
o Jornal O Comércio do 
Porto. Esteve ligado ao 
futebol e ao hóquei em 
Patins, e fazia também a 
cobertura fotográfica 
das Festas da Vila, em Pa-
redes (que também aju-
dou a organizar),  fazen-
do chegar o trabalho à 
comunicação social para 
notícias  e  aos jornais 
desportivos. Tornamos-
-nos amigos, através do 
seu trabalho de restauro 
de uma foto da minha 
avó, dos anos trinta, que 
g u a r d o  c o m  c a r i n h o . 
Bom marido, pai exigen-
te e com visão de educa-

ção com responsabilida-
de. Partiu em 1975, aos 
51 anos, vítima de doen-
ça degenerativa (escle-
rose múltipla), causando 
um luto familiar e popu-
lar, pouco vulgar. Pare-
des muito lhe deve e a 
história nunca o esque-
cerá, porque viverá sem-
pre ligado ao histórico 
nome de Foto Rocha.

João Barbedo da Rocha – Fotógrafo

T
o d o s  o u v i -
mos falar nos 
últimos me-

ses do Estado de Emer-
gência mas, para além 
do caráter catastrófico 
e contundente destas 
palavras não percebe-
mos bem o seu signifi-
c a d o  p a ra  a l é m  d o s 
efeitos práticos que 
ditam as limitações à 
nossa vida quotidiana.

O Estado de emer-
gência resulta de um 
quadro de circunstân-
cias  constitucional-

m e n t e  p r ev i s t a s  e m 
que se torna necessá-
rio ao Poder público 
em nome do Bem co-
mum adoptar medidas 
extraordinárias que no 
limite podem pôr em 
causa os direitos e li-
berdades individuais 
das pessoas.

C o m o  a c o n t e c e u 
até agora:  Podemos 
mais ou menos falar e 
dizer o que queremos, 
mas não nos podemos 
movimentar (liberda-
de de circulação) não 
podemos abrir lojas e 
escritórios (liberdade 
económica).

Ora a liberdade in-
dividual de cada um, 
pese embora ter como 
limite natural a liber-

dade individual de ca-
d a  u m  d o s  o u t r o s ,  é 
uma conquista, tam-
bém de abril, mas que 
vale em qualquer altu-
ra do ano,  e  que não 
o d e  s e r  l i m i t a d a  o u 
restringida por dá cá 
aquela palha

O Estado de emer-
gência quando nos foi 
imposto  não foi aceite 
e forma unânime, ha-
vendo até um campo 
ideológico associado à 
d e f e s a  d a  s u a 
desnecessidade

Quer o Partido co-
munista, à esquerda, 
quer a Iniciativa Libe-
r a l ,  à  d i r e i t a  f o r a m 
sempre muito críticos 
quanto à eficácia da 
sua declaração.

Apesar de tudo, va-
leu até agora por von-
tade da maioria e do 
Presidente da Repúbli-
ca, pensando eu que o 
contributo deste leva-
ria a cair a escolha para 
perto da unanimidade.

É por isso sintomá-
tico que na alegria e 
exuberância do des-
confinamento tenha 
sido uma forte voz de 
Marcelo que nos disse: 
Já não precisamos do 
E s t a d o  d e 
Emergência!

Eu que sou um gran-
de adepto das teorias 
da conspiração e tenho 
a mania da desconfian-
ça, também desconfio 
a q u i  d e  a l g u m a s 
coisas:

Que esta proclama-
ção presidencial há um 
recado ao Governo por 
t e r  d e t e t a d o  n e s t e 
certos tiks e toks de 
gosto excessivo pelo 
exercício da dominân-
cia absoluta sob a égi-
de da invocação abs-
trata da saúde pública, 
que convinha refrear 
oportunamente.

Desconfio também 
que o sol, desconhece-
dor do que é esta coisa 
d o  E s t a d o  d e  E m e r -
gência, e de que ele vai 
acabar finalmente, não 
sentirá a diferença e 
continuará a nascer a 
nascente e a despedir-
-se de nós a poente.

Ou seja, que nada, 
de facto, vai mudar e 

estes anúncios são ape-
nas um jogo de forças e 
de vontades políticas.

Por isso, não faltará 
quem diga que já podia 
ter sido levantado há 
mais tempo, como não 
faltará quem diga que 
já devíamos ter des-
c o n f i n a d o  h á  m a i s 
tempo. E quem respon-
da que não devíamos 
ter desconfinado já.

Enfim, vamos falan-
do, resmungando e vi-
vendo como até aqui e 
com a saúde que pode-
mos e o Vírus nos deixa 
ter.

São coisas da demo-
cracia, coisa do 25 de 
Abril!

Q u e  s e j a ,  a s s i m , 
sempre.

EDITORIAL

Estado de emergência: Adeus ou até já?
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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O Presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, informou a vereação, 
na reunião do Executivo de 
21 de Abril passado, que as 
candidaturas apresentadas 
pelo Município de Paredes 
para a construção da rede de 

drenagem de águas resi-
duais e de saneamento nas 
freguesias de Recarei e So-
breira foram aprovadas no 
âmbito do financiamento do 
POSEUR – Programa Opera-
cional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recur-

sos. O investimento total é 
de cerca de três milhões de 
euros e irá permitir chegar a 
1200 habitações nas zonas 
mais urbanas das duas fre-
guesias do Sul do Concelho, 
“onde ainda não há qualquer 
rede de saneamento. A au-

tarquia vai avançar com os 
concursos públicos em maio 
para que obras arranquem 
ainda este ano”, disse Ale-
xandre Almeida.

O projeto da candidatura 
para o saneamento na fre-
guesia de Sobreira ascende a 

cerca de 1,5 milhões de eu-
ros e a de Recarei ronda igual 
valor, sendo o financiamento 
de fundos comunitários de 
cerca de 898 mil euros em 
Sobreira e 808 mil euros em 
Recarei. A SIMDOURO vai 
avançar com a empreitada 

das ETAR para receberem os 
efluentes das duas  fregue-
sias. O autarca sublinhou 
que a apresentação destas 
candidaturas só foi possível 
pela decisão de Resgate da 
concessão tomada em De-
zembro de 2020.

O CDS-PP já reagiu 
ao parecer da ERSAR, 
tendo a vice-presiden-
te da concelhia de Pa-
r e d e s ,  A n a  R a q u e l 
Coelho, referido em 
comunicado: “O execu-
tivo PS sempre afir-
mou em Assembleia 
Municipal, que só de-
pois de conhecido o 
parecer da ERSAR é 
que levariam o assunto 
para discussão naque-
le órgão, mas o que ve-
rificamos, mais uma 
vez, é que dizem uma 
coisa e fazem outra”.

Segundo a mesma 
nota, “não é só grave 
por mentirem aos pa-
redenses,  é mais gra-
ve ainda porque, ten-
do conhecimento que 
o resgate foi manifes-
tamente  chumbado 
p e l o  r e g u l a d o r  t e -
nham ocultado o re-
sultado, talvez à espe-
ra que  passasse des-
percebido, ou que a 
população se esque-
cesse”.  Para a vice-
-presidente dos cen-
tristas de Paredes, “o 
CDS  não só não se es-
queceu como tem vin-
do, pelo menos desde 
Março, a pedir ao  pre-
s i d e n t e  d a  c â m a ra 
que divulgasse se ti-
n h a  o u  n ã o  e m  s u a 
posse aquele parecer,  
porque se o tivesse e 
fosse negativo, como 

se veio agora a verifi-
car, seria ruinoso  para 
o concelho de Pare-
des, e se não o tivesse, 
teria sido uma total  
irresponsabilidade ao 
avançar para o resga-
te e para um emprés-
timo sem conhecer  o 
parecer”.

Segundo Ana Ra-
quel Coelho, “como a 
ERSAR entende que o 
modelo económico 
proposto pela câmara 
não é mais benéfico 
do que o da BE WA-
TER,  só podemos con-
cluir que o preço da 
água não vai descer 
mas subir, e que a  in-
demnização a pagar 
custará aos cofres da 
autarquia largas de-
zenas de milhões  de 
euros, questão que, 
de forma eleitoralista, 
este executivo quer 
empurrar para  depois 
das eleições, e não se 
pode sacrificar o inte-
resse da comunidade 
por um  punhado de 
votos” conclui.

Saneamento em Recarei e Sobreira avança em Maio

CDS-PP reage  
em comunicado  
ao resgate: “custo  
da água vai subir”

O 
PSD votou con-
tra, mas a maio-
ria socialista na 

vereação da Câmara Munici-
pal de Paredes votou favora-
velmente à continuidade do 
processo de resgate que o 
Município quer levar a cabo 
em relação à Be Water. O 
processo será agora decidi-
do na próxima Assembleia 
Municipal (n.d.r. Assembleia 
Municipal de Paredes tem 
lugar hoje dia 30 de Abril, da-
ta de saída do nosso jornal, 
pelo que no próximo número 
daremos conta de todos os 
desenvolvimentos deste 
processo). Assim, a Câmara 
aprovou a adjudicação de um 
empréstimo a duas entida-
des bancárias, de 21 milhões 
de euros, para pagar o resga-
te, projeto que segue para a 
Assembleia Municipal e Tri-
bunal de Contas.

Alexandre Almeida, rejei-
ta os argumentos do regula-
dor, afirmando: "A ERSAR 
aponta três questões com as 
quais não concordamos e 
que foram rebatidas pelos 
consultores que nos apoia-
ram. Vamos avançar com o 
procedimento de resgate até 
à criação dos serviços em Ja-

neiro de 2022". O presidente 
da Autarquia discorda quan-
do é referido que o cenário a 
considerar para o resgate 
devia ser o do primeiro adita-
mento ao invés do segundo 
(que não chegou a ser con-
cretizado). Alexandre Almei-
da garantiu igualmente que 
foram dados todos os ele-
mentos para o cálculo da in-
demnização a pagar e carac-
teriza como "incompreensí-
v e l "  a f i r m a r - s e  q u e  o s 
serviços municipalizados 
não serão uma mais-valia em 
relação à atual concessão.

Por sua vez, a vereação do 
PSD na Câmara Municipal 
votou contra estes dados 
afirmando que “sairá muito 
caro aos cofres do Município 
todo este processo”. O exe-
cutivo municipal referiu ain-

da que “não concorda com o 
parecer da ERSAR e conti-
n u a  a  s u s t e n t a r  q u e  o s 
SMAS- Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamen-
to são a única forma de ga-
rantir a expansão da rede de 
saneamento no concelho, 
sem aumento das tarifas de 
água e saneamento, uma vez 
que a Concessionária só está 
na disposição de avançar 
com mais investimentos em 
saneamento caso a autar-
quia permitisse aumentos da 
t a r i f a  d e  á g u a  e 
saneamento”.

Desta forma foi aprovado 
a contratação do emprésti-
mo de médio e longo prazo 
junto do Banco Português de 
Investimentos até ao mon-
tante de 10.506.961,50 eu-
ros e da Caixa Geral de De-

pósitos até ao montante 
igual de 10.506.961,50 eu-
ros, num total de 21.013.923 
euros, afeto ao “Pagamento 
do Preço do Resgate da Con-
cessão da Exploração e Ges-
tão dos Sistemas de Abaste-
cimento de Água para Con-
sumo Público e de Recolha, 
Tratamento e Rejeição de 
Efluentes do Concelho de 
Paredes” à empresa Be Wa-
ter – Águas de Paredes.

Segundo a Autarquia “o 
empréstimo a 15 anos desti-
na-se a pagar o regaste no 
montante de 21.013.923 eu-
ros e será disponibilizado à 
concessionária durante este 
ano. Em Janeiro de 2022, a 
Câmara de Paredes avança-
rá com o SMAS – Sistema 
Municipalizado de Água e 
Saneamento”.

ERSAR diz não ao resgate 
da água mas Câmara 
avança para serviços 
municipalizados
RESGATE. O Município de Paredes decidiu continuar com o processo de resgate 
da concessão da água e saneamento no Concelho com a criação de serviços muni-
cipalizados, isto apesar do parecer desfavorável, mas não vinculativo, da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 
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A Câmara Munici-
pal de Paredes apro-
vo u  e m  r e u n i ã o  d e 
executivo do dia 21 de 
Abril, por unanimida-
de, a segunda fase do 
projeto da Estratégia 
Local de Habitação do 
Concelho de Paredes, 
candidatura aprovada 
no âmbito do 1º Direi-
t o  –  P r o g r a m a  d e 
Apoio ao Acesso à Ha-
bitação, destinado a 
apoiar a construção de 
habitação social e que 
irá permitir a resolu-
ção das carências na 

habitação no Conce-
lho. Nesta segunda fa-
se do projeto da Estra-
tégia Local de Habita-
ç ã o ,  a  a u t a r q u i a 
identificou terrenos 
do Município para a 
construção de habita-
ção social e edifícios 
devolutos no concelho 
para possível requali-
ficação e transforma-
ção em habitação so-
cial. Para além disso, 
serão realizadas obras 
de requalificação nas 
habitações sociais da 
Câmara de Paredes.

Câmara de Paredes  
vai construir  
mais habitação social

A 
Delegação da So-
breira da Cruz 
Vermelha está a 

recrutar novos voluntários 
para ingressarem no 14º 
Curso de Tripulante de Am-
bulância de Transporte e 
queiram fazer parte dos seus 
quadros.

Refira-se que a Cruz Ver-
melha “esforça-se para pre-
venir e aliviar o sofrimento 
humano em Portugal e no 
Mundo, agindo com respeito 
pelos princípios fundamen-
tais da Humanidade, Impar-
cialidade, Neutralidade, In-
dependência, Voluntariado, 
Unidade e Universalidade”, 
conforme se pode ler numa 
nota enviada pela Delegação 
da Sobreira.

Sublinhe-se que na So-
breira, a delegação da Cruz 
Vermelha já tem 18 anos de 

actividade na área do so-
c o r r o  e  c o n t a  c o m  u m a 
equipa de voluntários “jo-
vem e dinâmica e que está 
sempre pronta para salvar 
vidas. Os desafios são mui-
tos mas o entusiasmo de 
quem faz parte desta casa é 
contagiante”. 

“O voluntariado é a base 
do Movimento Cruz Verme-

lha em todo o mundo, per-
tencer à Delegação de So-
breira é fazer parte da maior 
organização humanitária do 
mundo. Todos podem ser vo-
luntários e dedicar um pouco 
do seu tempo à comunidade 
onde vivem. Para fazer parte 
da equipa de voluntários na 
área da emergência pré-hos-
pitalar exige os seguintes re-

quisitos: Ter 18 anos, escola-
ridade obrigatória, robustez 
física e psíquica, espírito de 
equipa e voluntariado Quem 
desejar salvar vidas e fazer 
parte desta equipa pode en-
viar email para: dsobreira.
emergencia@cruzvermelha.
o r g . p t  o u  l i g a r  p a r a 
968617369”, refere o mes-
ma comunicado. 

Delegação da Cruz 
Vermelha de Sobreira  
recruta novos voluntários 
VOLUNTARIADO. A Cruz Vermelha da Sobreira está a recrutar voluntárioa. 
Esta ação visa a formação de novos recrutas para o Curso de Tripulante de 
Ambulância de Transporte.

O Movimento Juntos por 
Paredes apresentou a sua 
candidatura à Câmara Muni-
cipal de Paredes numa coliga-
ção do Nós Cidadãos, e do 
partido Aliança. 

Na sessão de apresenta-
ção da candidatura, Manuel 
Pinho frisou que “Paredes te-
rá, nas próximas eleições au-
tárquicas, uma oportunidade 
para mudar. Este é o primeiro 
passo para uma mudança defi-

nitiva relativamente ao rumo 
que tem acentuado as gran-
des desigualdades em todo o 
território paredense”. 

O candidato autárquico 
referiu ainda: “O Movimento 
Juntos por Paredes foi criado 
há 3 anos, para dar voz a todos 
aqueles que não se revêem 
nos velhos partidos e lutam 
por uma gestão transparente 
do Município, capaz de aten-
der aos reais interesses dos 

paredenses e de levar Paredes 
para um patamar de desenvol-
vimento que proporcione me-
lhores condições de vida aos 
seus habitantes”. 

Segundo Manuel Pinho a 
“candidatura assenta em três 
pilares fundamentais: Uma 
maior coesão económica e so-
cial, o ambiente e a mobilidade 
sustentável”.

Manuel Pinho acredita 
“que posso fazer a diferença, 

num ambiente de tolerância e 
abertura à pluralidade. Espe-
ro, por isso, poder contar com 
todos. Há um momento que 
temos de virar a página da his-
tória e olhar para o futuro com 
um projeto diferente. O con-
celho perdeu a ambição de 
crescer, mas acredito em Pa-
redes e nos Paredenses para 
mudar. Em conjunto, faremos 
muito mais e melhor pelo nos-
so concelho”, concluiu

Movimento Juntos por Paredes 
apresentou candidatura autárquica
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A
s freguesias de 
Gandra e Recarei 
vão aguardar que 

os tribunais decidam quem 
tem razão sobre a proprieda-
de de um terreno fronteiro 
às duas freguesias. Recarei 
interpôs uma providência 
cautelar no Tribunal de Pe-
nafiel para impedir que Gan-
dra continuasse com o pro-
cesso de venda do referido 
terreno.  Belmiro Sousa, pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Recarei em declara-
ções ao jornal O Progresso 
de Paredes afirmou: “Inter-
pusemos s uma providência 
cautelar porque o terreno é 
de Recarei. Já tínhamos avi-
sado, falei mas não quiseram 
ouvir. O processo está em 
segredo de justiça e vamos 
aguardar pela decisão, mas 
não há dúvida que é um ter-
reno que pertence à fregue-
sia de Recarei”. Já Paulo Ra-
nito revelou ter entrado com 
“uma oposição ao processo 

competente”. O presidente 
da Junta de Freguesia de 
Gandra referiu ao jornal O 
Progresso de Paredes que, 
neste momento, “estamos 
impedidos de seguir com o 
processo que tínhamos em 
andamento da venda do ter-
reno, mas por uma questão 
de transparência também já 
suspendemos o processo”.

O autarca de Gandra re-
fere ainda que “indepen-
dentemente das questões 

formais, a Junta de Fregue-
sia de Recarei sabe que o 
terreno não lhe pertence. 
Tenho a consciência de que, 
por via da alteração de limi-
tes de freguesia, o terreno 
passou, mais de metade, pa-
ra a área geográfica de Re-
carei, mas desde 1938 esse 
terreno está inscrito e é 
nosso”.  Paulo Ranito revela 

ainda: “Desde 1988 que es-
te terreno está arrendado, 
vedado e terraplanado. Es-
teve sempre ocupado até 
2019 e sempre com o arren-
datário lá”. 

O presidente da Junta de 
Freguesia de Gandra avança 
ainda: “O presidente de Re-
carei entende que é dele 
desde a alteração do limite 
de freguesia em 2013, mas 
para mim esta é uma jogada 
eleitoralista, pois estamos 
em ano de eleições autár-
quicas”.  Certo é que a Junta 
de Freguesia de Gandra 
também interpôs um pro-
cesso. Este decorre no Tri-
bunal de Paredes: “Trata-se 
de uma acção de simples 
apreciação negativa e essa é 
que vai dizer de quem é o 
terreno, não a atual que está 
a decorrer no Tribunal de 
Penafiel. E neste processo 
de Paredes tenho a certeza 
de que a razão estará do 
nosso lado”.

Recarei e Gandra  
em Tribunal  por causa  
de terreno
TRIBUNAL. As Juntas de Freguesia de Recarei e Gandra estão em “guerra aberta” de-
vido à propriedade de um terreno. Recarei interpôs uma providência cautelar para im-
pedir a venda do mesmo, enquanto Gandra defende que sempre foi propriedade sua.

O Município de Pare-
des, através da Biblioteca 
Municipal, ofereceu li-
vros para assinalar o Dia 
Mundial do Livro que se 
celebrou no passado dia 
23 de Abril. A oferta per-
sonalizada pela vereado-
ra da Cultura,  Beatriz 
Meireles, será entregue 
ao domicílio, pela “Cultu-
rinha Sai à Rua…” num fu-
turo próximo. Os livros 
destinados a duas deze-

nas de munícipes, que se 
inscreveram por e-mail 
mencionando o interesse 
em receber as obras, es-
tão disponíveis no acervo 
da Biblioteca Municipal. 
Recorde-se que a Biblio-
teca Municipal é a entida-
de dinamizadora da Rede 
de Bibliotecas de Paredes 
que visa reforçar o traba-
lho colaborativo de 13 bi-
bliotecas referenciadas 
do Concelho.

Paredes celebrou 
dia Mundial do Livro

O Município de Pa-
r e d e s  d e b a t e u  o s 
“maus-tratos infantis” 
no passado dia 24 de 
Abril com uma tertú-
l i a  o n l i n e  n o  F a c e -
b o o k  d o  M u n i c í p i o 
que contou com a par-
ticipação de Beatriz 
Meireles, vereadora 
do Pelouro da Ação 
Social, Hernâni Car-
valho, jornalista da 
SIC, Joana Brito, do 
projeto Paredes Inte-
gra CLDS 4 G, Maria 
João Pêra, Presidente 
da CPCJ Paredes e 
Susana Pitta Soares, 
advogada. De acordo 
com a Organização 

M u n d i a l  d e  S a ú d e 
(OMS), caraterizam-
-se como “abusos ou 
maus-tratos às crian-
ças, todas as formas 
de lesão física ou psi-
cológica,  abuso se-
xual, negligência ou 
tratamento negligen-
te, exploração comer-
cial ou outro tipo de 
exploração, resultan-
do em danos atuais ou 
potenciais para a saú-
de da criança, sua so-
brevivência, desen-
volvimento ou digni-
dade num contexto de 
uma relação de res-
ponsabilidade, con-
fiança ou poder”.

Paredes debateu 
maus-tratos infantis

A ç ã o  d e  S i m p l e s 

Apreciação do Código 

de Processo Civil, ar-

tigo 10º, número 3 alí-

nea a que refere: “As 

ações referidas têm 

por fim as de simples 

apreciação, obter uni-

camente a declaração 

da existência ou ine-

xistência de um direi-

to ou de um fato”.

Providência Caute-
lar do Código de Pro-
cesso Civil, nº 362º/1 
que refere: “sempre 
que alguém mostre 
fundado receio de 
que outrem cause le-
são grave e dificil-
mente reparável ao 
seu direito, pode re-
querer a providência 
conservatória ou an-
tecipatória concre-
tamente adequada a 
assegurar a efetivi-
d a d e  d o  d i r e i t o 
ameaçado”.



7Sexta-feira 30 de Abril de 2021  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

A 
utilização das redes sociais tem vin-
do a crescer com o passar dos anos, 
o mundo está ligado pelas redes, 

existindo uma teia de conexões que espa-
lham informação, e dão voz às pessoas para 
escreverem o que têm vontade.
O espaço virtual é um espaço de socializa-
ção, mas tem-se assistido, especialmente 
entre os mais novos, que na maioria das ve-
zes, não tem uma visão madura do que é re-

levante partilhar ou não, nas redes sociais, a 
fazerem partilhas que lhes podem trazer 
promoção, ou, pelo contrário, lhes podem 
trazer sérios e graves prejuízos, para a sua 
vida pessoal e profissional.
Por isso, é preciso olhar para este meio de co-
municação de forma responsável e conscien-
te, pensar previamente no que está certo ou 
errado publicar, e não se servir deste meio, 
como forma de chamar a atenção, com ofen-
sas e indirectas sobre o seu semelhante. 
Pois nesse momento, pode gerar-se a con-
fusão entre o direito à liberdade de expres-
são, e a garantia dos direitos fundamentais 
de terceiros.
Isto porque, a liberdade de expressão de 
alguém termina quando se traduzir numa 
ofensa injustificada à integridade moral, ao 
bom nome, ou à honra de uma outra 
pessoa.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Liberdade de Expressão nas Redes Sociais

A liberdade de expressão, tem um estatu-
to de direito constitucional consagrado 
no artigo 37.º da Constituição, que nos diz 
que “todos têm o direito de exprimir e di-
vulgar livremente o seu pensamento pela 
palavra, pela imagem ou por qualquer 
outro meio, bem como o direito de se in-
formar, sem impedimentos nem discrimi-
nações”, e que “o exercício destes direitos 
não pode ser impedido ou limitado por 
qualquer tipo de forma e censura”.
Desta feita, o limite deste direito acon-
tece quando colide com direitos de ter-
ceiro, ou seja, não é permitido, por 
exemplo, difamar e insultar outra pes-
soa, porque esse comportamento re-
mete para o ilícito criminal do artigo 
180.º e seguintes do Código Penal.
Sendo certo que, um cidadão que se sinta 
lesado nos seus direitos pode exercer o 

seu o direito de resposta, consagrado no 
n.º4 do referido artigo 37.º “ a todas as 
pessoas, singulares ou colectivas, é asse-
gurado, o direito de resposta, em condi-
ções de igualdade e eficácia.” 
Fica, no entanto, a ressalva, porque quan-
do se afecta o bom nome e a imagem de 
outra pessoa, nas redes sociais, cada cida-
dão que possua a sua própria conta, pode 
fazer o que entender nesse espaço, daí 
que muitas vezes a liberdade de expres-
são nas redes se apresente como um di-
reito desmedido, sem ética nem moral no 
seu exercício, por isso, é que as empresas 
que fazem a gestão das redes, reagem 
banindo as contas e os utilizadores.
Assim, a liberdade de expressão nas re-
des sociais apresenta-se como “sem limi-
tes”, e infelizmente, qualquer um de nós, 
se encontra numa posição vulnerável, 
podendo ser vítima de ataques, em rela-
ção aos quais, poderá não conseguir re-
por o seu direito e o seu bom nome.
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E
ste Casal pertencia à Mesa Abacial 
de Paço de Sousa, com a seguinte 
renda: 5 alqueires de trigo; 21 al-

queires de terçado1; 5 almudes de vinho; 
estiva2, um frango; um carneiro; duas ga-
linhas; fogaça3 de Páscoa, 1,5 alqueire de 
trigo, um cabrito e oito beilhós4; serviço 
de Pentecostes5, 1,5 alqueire de trigo; à 
parte, dois carneiros esfolados6.
No ano de 1530, trazia este Casal um João 
Gonçalves, com a renda acima, definindo 
que o vinho era vinho mole7, acrescenta-
mento de quatro geiras8 e de lutuosa9 
500 reis.
Está o prazo deste Casal no Tombo das 
Terras (ms.), fls. 81, trazendo João Gonçal-
ves, em 2.ª vida.
Em 08/07/1579, por sentença do Cardeal 
D. Henrique, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa foi desmembrada do Mosteiro e en-
tregue aos Jesuítas. Por isso, no ano de 
1579, os padres claustrais (os do mosteiro 
de Paço de Sousa) fizeram prazo sorratei-
ramente, no tempo que se nos havia de 
entregar à Mesa Conventual dos Claus-
trais, e foi feito o dito prazo, sem Abade e 
fora do Convento, a António Duarte e a 
sua mulher Maria Fernandes, em 1.ª e 2.ª 
vidas, e para um filho ou filha de entre am-
bos, em 3.ª vida. E na vedoria deste prazo 
se diz que entram nela duas casas, em ci-
ma do souto, que o caseiro novamente 
comprou, porém a estas não se lançou 
renda, nem se pôs neste prazo toda a ren-
da antiga, porque faltam quatro geiras. E 
ajudava este Casal a pagar os dois carnei-
ros esfolados, que nos pagão os seis Ca-
sais desta aldeia de Castromil.
No ano de 1613, a Mesa Abacial fez prazo 
deste Casal, que está no Livro D, fls. 120, a 
Gaspar António e a sua mulher Antónia 
Moreira, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho 
ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. Com a 
renda acima posta, e com declaração que 
trazendo o vinho pagarão a estiva que é 
dois frangos, um carneiro e duas galinhas. 
E que o pão e vinho se pagará pelo São Mi-
guel e a mais renda pelo Natal. E além dis-

to têm a obrigação de pagar pelo Pente-
costes um cabrito (de serviço). E não fala o 
prazo nos oito beilhós, nem na parte dos 
dois carneiros esfolados, porém os prazos 
antigos trazem esta renda e os caseiros 
não pagam, sem contenda. Tem este prazo 
de lutuosa 500 reis e as mais condições 
ordinárias.
Gaspar António casou a 09/01/1611 na 
igreja paroquial de Santo André de Lever, 
com Antónia Moreira, filha de Pedro Gon-
çalves e de sua mulher, Antónia Moreira, 
moradores na freguesia de Lever. Gaspar 
António faleceu a 26/05/1647 e foi 1.ª vi-
da; sua mulher pagou a lutuosa e ficou em 
2.ª vida, e a sua lutuosa (de 500 reis) tam-
bém foi paga. Foi 3.ª vida, no Casal, o filho 
B a l t a z a r  M o r e i r a 1 0  q u e  c a s o u  a 
12/01/1660 na igreja paroquial da So-
breira com Isabel Luís, filha de Luís Gon-
çalves e de sua mulher, Maria João, mora-
dores no lugar da Quintela, freguesia de 
Fonte Arcada.
Em 05/05/1674, Baltazar Moreira trocou 
a leira da Brualeira (deste Casal) pela leira 
de trás do celeiro, pertença do 1.º Casal do 
Penedo. A carta de troca foi feita pelo ta-
belião João Luís, do concelho de Aguiar de 
Sousa.

NOTAS
1 Terçado - mistura de 3 coisas: 
pão (de farinha de trigo), milho e centeio.

2 Estiva - pagamento referente à cultura 
do linho.

3 Fogaça - pensão de foro em pão ou grão, 
de diversas quantidades segundo os prazos.

4 Beilhós - doce de abóbora, pelo que poderá 
ser uma forma de designar abóboras.

5 Pentecostes – 50 dias após o domingo 
de Páscoa.

6 Na aldeia de Castromil, existiam 6 Casais 
que pagavam à parte, ao Mosteiro, dois 
carneiros esfolados. Cabia a cada Casal pagar a 
terça parte de um carneiro, por ano. Cada um 
dos Casais pagava em cada triénio um carneiro 
esfolado. E pagando-se em dinheiro se há de 
dar, por cada carneiro esfolado, 840 reis.

7 Vinho mole - Vinho que ainda não concluiu 
a fermentação.

8 Geira - dia de serviço ao senhorio.

9 Lutuosa - direito que o senhorio recebia por 
morte do caseiro.

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Cima de Vila  
- I - (aldeia de Castromil)

D
e que forma o teletrabalho interfere na saúde pública? Será 
no aumento do sedentarismo, do stress, da tensão muscu-
lar, na rigidez articular e na má postura? Ou somos seres 

com poucos hábitos saudáveis implementados no nosso dia-a-dia? 
A pandemia originada pela Covid-19, impulsionou novas e rápidas 
adaptações, principalmente, para o mundo laboral. Por este motivo, 
foi imprescindível adotarmos o método de trabalho em casa, o 
teletrabalho.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), para 79,4% das 
12,3% de população empregada, o trabalho presencial evoluiu para 
o teletrabalho, no 4º trimestre do ano 2020, pelo motivo desta 
pandemia.
É de salientar também que, o grupo de trabalhadores por teletraba-
lho, indicam sensivelmente que 61,3% eram especialistas das ativi-
dades intelectuais e científicas e 86,1% trabalhavam no sector ter-
ciário, sendo a maior parte destas, em atividades de informação e de 
comunicação. 
Outra entidade, como a direção-geral da administração e do empre-
go público (DGAEP), refere que existem estratégias para melhorar a 
saúde física e psicológica tanto a nível pessoal como social, para es-
tes trabalhadores, nesta fase. Por que não aderir? Destaca, acima de 
tudo, para mudanças positivas de hábitos, tais como alimentação 
saudável, lidar com a ansiedade, traçar objetivos e prazos no traba-
lho, gerir conflitos nas relações familiares, incentiva a prática de 
exercício físico de forma a melhorar a postura, bem como a regula-
ção do sono. Para estas finalidades, devemos procurar profissionais 
de saúde, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, coachs, 
entre outros tipos de profissionais credenciados.
Relativamente à prática de atividade física, podemos reforçar a im-
portância do pilates clínico para melhorar a estabilização corporal, 
principalmente do tronco e anca, nas posturas estáticas em sentado 
ou de pé e caminhadas higiénicas para trabalho cardiorrespiratório, 
pelo menos de trinta minutos. Em casa, procurar andar o mais possí-
vel, realizar tarefas domésticas, jardinagem, dançar, espreguiçar, 
fazer exercícios com o próprio peso corporal, com o intuito de man-
ter e/ou aumentar a resistência muscular e o equilíbrio, diminuir as 
inflamações tendinosas e musculares e sobretudo, promover o bem 
estar geral.

Teletrabalho – Sedentarismo,  
Stress ou falta de hábitos?

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA 
NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
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A Polícia Municipal de Pa-
redes intensificou no último 
fim-de-semana as ações de 
sensibilização e fiscalização 
junto da população nos par-

ques de lazer e nos estabele-
cimentos comerciais, nomea-
damente cafés, esplanadas e 
postos de abastecimento. No 
âmbito do cumprimento das 

medidas em vigor na terceira 
fase do desconfinamento e 
das recomendações da DGS, 
a Polícia Municipal continua a 
apelar ao dever de recolhi-

mento obrigatório com a 
mensagem #fiqueemcasa, 
salvo as exceções contidas na 
lei. Sublinhe-se que o Estado 
de Emergência termina hoje 

e o desconfinamento em Por-
tugal irá para uma nova fase 
na próxima segunda-feira, dia 
3 de Maio, mas devemos to-
dos continuar a levar a sério 

as regras de distanciamento 
social, etiqueta respiratória e 
lavagem e desinfeção das 
mãos. O fim da Pandemia 
passa por cada um de nós.

Polícia Municipal teve ação de sensibilização

D
epois de ter es-
cutado os parti-
dos com assento 

na Assembleia da República 
e o Governo, Marcelo Reve-
lo de Sousa anunciou ao País 
a partir o Palácio de Belém a 
sua decisão “de não renovar 
o estado de emergência".

O Presidente da Repúbli-
ca afirmou: "Não estamos 
ainda numa era livre de peri-
go, livre de covid, e enfren-
tamos ainda ameaças", refe-
rindo que cada pessoa pode 
contribuir para que "a doen-
ça continue a transmitir-se" 
e que se enfrenta "o risco de 
novas variantes menos con-
troláveis pela vacina, à me-
dida que se multiplicam os 
contactos e as infeções".

"O passo por mim hoje 
dado é baseado na confian-
ça, numa confiança que tem 
de ser observada por cada 
um de nós. Eu acredito na 
vossa sensatez e solidarie-
dade, numa luta que é de to-
dos, e nessa luta temos de 
poder contar com cada um 
de nós", reforçou.

Marcelo defendeu que, 

m e s m o  " s e m  e s t a d o  d e 
emergência, como tem fei-
to, e bem, o Governo e o se-
nhor primeiro-ministro tor-
nado claro nas suas inter-

venções, há que manter ou 
adotar todas as medidas 
consideradas indispensá-
veis para impedir recuos, 
retrocessos. E eu acrescen-

to que, se necessário for, 
não hesitarei em avançar 
com novo estado de emer-
gência, se o presente passo 
não deparar ou não puder 

deparar com a resposta ba-
seada na confiança essen-
cial para todos nós", avisou.

"Portugueses, estou-vos 
grato por este ano e dois 

meses de corajosa e discipli-
nada resistência", disse o 
Chefe de Estado, salientan-
do que "cada abertura impli-
ca mais responsabilidade e 
que os tempos próximos se-
rão ainda muito exigentes".

"Cada português conta e 
vai contar, porque cada por-
tuguês sabe que é Portugal", 
concluiu o Presidente da 
República.

O atual período de esta-
do de emergência - o 15.º 
decretado pelo Presidente 
da República no atual con-
texto de Pandemia de co-
vid-19 - termina às 23.59 
horas de hoje.

O estado de emergência, 
que permite a suspensão do 
exercício de alguns direitos, 
liberdades e garantias, só 
pode ser declarado por pe-
ríodos de 15 dias renová-
veis, com consulta ao Go-
ve r n o  e  a u t o r i z a ç ã o  d o 
parlamento.

A última etapa do plano 
de desconfinamento do Go-
verno tem o início previsto 
para a próxima segunda-fei-
ra, 3 de maio.

Marcelo parou Estado de Emergência
CINCO MESES. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ao País que o Estado de Emergência não será reno-
vado. No entanto, o Chefe de Estado avisou que se os números da Pandemia piorarem voltará a decretar o Estado de Emergência.
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T
odos os anos Por-
tugal passa pelo 
flagelo dos fogos 

florestais. Algo que, infeliz-
mente, tem sido uma reali-
dade constante com todos 
os prejuízos materiais e, 
mais grave ainda, as vidas 
que se tem perdido nos 
fogos.

Este ano no Concelho de 
Paredes existem freguesias 
que estão nos “pontos quen-
tes”: Recarei, Sobreira e 
Aguiar de Sousa são as três 
localidades que para a Pro-
teção Civi l  apresentam 
maior perigosidade.

A limpeza de terrenos, ao 
abrigo da lei, é obrigatória, 

contudo muitos proprietá-
rios continuam a assobiar 
para o lado e os terrenos 
acabam por não ser limpos. 

O presidente da Junta de 
Freguesia de Recarei, Bel-
miro Sousa refere a este 
propósito: “Alertamos os 
proprietários em tempo útil 
mas agora terá que ser a Câ-
mara Municipal a tomar as 
devidas medidas necessá-
rias. As zonas estão todas 
identificadas, o que me pa-
rece é que deveria ser mais 
pesada a multa para quem 
não cumpre e não trata dos 
seus terrenos como deve. 
Neste momento a Junta já 
não pode fazer mais nada”.

Já o presidente da Junta 
de Freguesia de Sobreira, 
João Gonçalves referiu ao 
jornal O Progresso de Pare-
des que existe “grande preo-
cupação”, garantindo que a 
sua autarquia “fez o que nos 
competia com a limpeza das 
valas e das chamadas linhas 
de fogo, bem como tenta-
mos sensibilizar os proprie-
tários para fazerem as lim-
pezas nos seus terrenos”.

João Gonçalves revelou 
ainda que “o nosso dia-a-dia 
é esse, tentar ouvir e falar 
com os moradores e sensibi-
lizá-los para este problema. 
Todos os dias recebemos na 
Junta de Freguesia alertas 

Zona Sul do Concelho de Paredes preocupam   para a época de fogos florestais
INCÊNDIOS. As freguesias de Recarei, Aguiar de Sousa e 
Sobreira encontram-se em zona considerada perigosa para a 
época de fogos florestais. A limpeza de terrenos é essencial para 
tentar minorar o perigo nas zonas mais críticas, contudo exis-
tem muitos proprietários que não o fazem.

PUB

de que existem algumas zo-
nas junto de habitações que 
não estão limpas”.

O autarca de Sobreira 
termina afirmando: “Temos 
a consciência de que nunca 
temos tudo resolvido mas 
fazemos o máximo para re-
duzir o risco”.

Por sua vez, o presidente 
da Junta de freguesia de 
Aguiar de Sousa, Fernando 
Santos revelou que “a limpe-
za de terrenos irá continuar 
a ser feita”. O autarca acre-
dita que “este ano as coisas 
irão correr melhor que o ano 

passado. Recordo que em 
2020 tivemos muitos focos 
de incêndio, apesar de não 
terem sido graves, mas acre-
dito que em 2021 tudo irá 
correr pelo melhor”.

“A estratégia passa 
por privilegiar a defesa
de pessoas e bens” 
O vereador da Proteção 

Civil Elias Barros, refere so-
bre este assunto que “a zona 
Sul do Concelho, com maio-
res áreas florestais, são na-
turalmente as mais compli-
cadas e que preocupam 

mais em termos de incên-
dios rurais. A autarquia tem 
desenvolvido ao longo dos 
últimos anos diversas ações 
de sensibilização, de fiscali-
zação (em conjunto com a 
GNR) da gestão de combus-
tível junto às habitações, de 
gestão de combustível ao 
longo da rede viária que 
atravessa as grandes man-
chas. Tem sido também prio-
ritário a beneficiação de ca-
minhos florestais estrutu-
rantes, em articulação com 
os corpos de bombeiros, a 
beneficiação de pontos de 
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água, e a vigilância ativa 
nesses locais”.

Elias Barros refere ainda 
que “este ano, para além das 
ações de sensibilização já 
implementadas, já estão a 
decorrer os trabalhos de 
gestão de combustível da 
rede viária da responsabili-
dade do município. No início 
do mês de Maio irão iniciar-
-se a beneficiação de cami-
nhos florestais estratégicos, 
que são fundamentais para 
o combate aos incêndios ru-
rais, e a beneficiação dos 
pontos de água estratégi-

cos. A prioridade de vigilân-
cia dessas freguesias, em 
articulação com diversas 
entidades (Exército, GNR, 
Polícia Municipal, Sapado-
res Florestais e Corpos de 
Bombeiros) irá manter-se, 
havendo uma maior vigilân-
c i a  n o s  p e r í o d o s  m a i s 
críticos”. 

 Relativamente ao cum-
primento das obrigações 
por parte dos proprietários 
dos terrenos, Elias Barros 
aponta: “Verificou-se nos 
últimos anos que os proprie-
tários, regra geral, cumprem 

com as obrigações e efe-
tuam a gestão de combustí-
vel atempadamente.  O que 
se verificou no ano de 2020 
foi que a gestão de combus-
tível efetuada obrigatoria-
mente até Março já tinha 
dimensão significativa no 
período crítico, o que cau-
sou constrangimentos. De 
acordo com a legislação 
aplicável, a autarquia ou a 
pessoa lesada poderá subs-
tituir-se aos proprietários 
em caso de incumprimento, 
desencadeando posterior-
mente os mecanismos legais 

para o ressarcimento das 
despesas. Esperamos que 
não seja necessário a inter-
venção da autarquia e que 
os proprietários cumpram 
com as suas obrigações”.

O vereador paredense 
refere, igualmente, que “a 
estratégia passa por privile-
giar a defesa de pessoas e 
bens, pelo aumento da fisca-
lização e vigilância, e pro-
porcionar aos agentes de 
combate condições para 
desempenharem a função 
nas melhores condições de 
segurança”.
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O 
Município de Pa-
redes celebrou o 
47º aniversário do 

25 de Abril no auditório da 
Fundação A Lord em Lordelo 
com restrições devido à Pan-
demia que ainda se atravessa. 
Na hora dos discursos nota pa-
ra a ausência do presidente do 
executivo, Alexandre Almeida, 
que esteva em isolamento pro-
filático. Quem também não 
marcou presença foi Manuel 
Vieira, deputado municipal do 
PSD que, segundo apurou o 
jornal O Progresso de Paredes 
“teve um impedimento de últi-
ma hora”, tendo a representa-
ção social-democrata ficado 
sem intervenção nesta ce-
rimónia devido a esse fato.

O dia ficou ainda assinala-
do pela dimensão cultural 
com as atuações de Fátima 
Neto, num concerto previa-
mente gravado e depois 
transmitido no facebook da 

autarquia, e do grupo “Por 
Terras de Zeca Afonso” que 
encerrou as comemorações 
no auditório da A Lord e que 
contou ainda com a partici-
pação do coro dos alunos do 
3.º ano do Conservatório de 
Música de Paredes.

“Uma nova 
era em Portugal”
O presidente da Assem-

bleia Municipal de Paredes, 
José Baptista Pereira, foi o 
primeiro a usar da palavra, 
salientando que “comemora-
mos o 47º aniversário de 
uma nova era em Portugal. 
Sinal de que ainda está viva a 
lembrança da diferença”.

Baptista Pereira referiu 
que o 25 de Abril “não foi 
apenas um dia histórico, 
pois muitos houve na Histó-
ria de Portugal, mas este é o 
que se vive com mais pre-
sença e emoção. Entre nós 
ainda há quem se recorde do 
antes e do depois, quem te-
nha sofrido da privação da 

liberdade, tenha sido perse-
guido e torturado só porque 
pensava e dizia diferente”.

O presidente da Assem-
bleia Municipal referiu ainda 
que hoje “somos livres de 
pensar, opinar e agir. Não se-
jamos críticos de bancada 
mas agentes de mudança. 
Em democracia o voto é a 

nossa ferramenta para o fa-
zer. Foi para isso que se fez a 
revolução”.

O autarca relembrou que 
“ainda não recuperamos do 
meio século de atraso pre-
meditado que sofremos”, 
mas mostrou esperança que 
Abril se continue a fazer no 
dia-a-dia.

“Só há revoluções 
quando não 
há reformas”
O representante do CDS-

-PP, Jorge Ribeiro da Silva 
começou a sua intervenção 
por referir que o 25 de Abril 
de 1974 “foi o dia inicial e 
não o dia do resgate final pa-
ra a liberdade, democracia e 

E s t a d o  d e  D i r e i t o 
democrático”. 

O deputado municipal 
centrista referiu, depois: 
“Como em tudo na vida o 25 
de Abril não é apenas uma 
face da moeda. Os episó-
dios que se sucederam des-
de 11 de Março até ao Ve-
rão quente, passando pela 
matança da Páscoa, condu-
z i u - n o s  à  o u t ra  f a c e  d a 
moeda: o 25 de Novembro 
de 1975. Dizer o contrário 
é como que defender que 
Abril foi uma revolução co-
xa”. Jorge Ribeiro da Silva 
continuou: “Foram o alfa e o 
ómega que nos trouxe até 
aqui. Essa dupla face con-
templa duas visões de so-
ciedade completamente 
antagónicas. Os que à es-
querda pretendiam e pre-
tendem acabar com os ricos 
para sermos todos pobres e 
aqueles que, como o parti-
do que represento, preten-
dia e pretende acabar com 
os pobres”. 

25 de Abril sempre!
25 ABRIL.  Paredes comemorou o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974 no Auditório da Fundação A Lord. O presidente da 
Câmara Alexandre Almeida em isolamento profilático não marcou presença mas deixou testemunho gravado num dia que marcou 
o regresso de atividade cultural presencial com atuação do grupo “Por Terras de Zeca Afonso”.

Nuno M. Silva  | texto
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O representante do CDS-
-PP recordou, ainda: “Passa-
dos mais de 40 anos presto 
tributo a Amaro da Costa e 
Francisco Sá Carneiro cujas 
mortes as instituições públi-
cas cuidaram de não nos dar 
resposta sobre o que aconte-
ceu”. Virando depois o discur-
so para o âmbito local, Jorge 
Ribeiro da Silva apontou: “Há 
duas matérias importantes 
para toda a sociedade pare-
dense: a questão do abasteci-
mento de água e saneamento 
do Concelho (que relego para 
ser tratado em sede própria) e 
a resposta que está a ser dada 
à pandemia, onde a Câmara 
Municipal perdeu oportuni-
dade de fazer mais”. 

A terminar o deputado 
municipal centrista apontou: 
“Os regimes caem quando não 
há quem os defenda e pergun-
to se é isso que queremos? Só 
há revoluções quando não há 

reformas. Se continuarmos a 
assobiar para o lado será o 
tempo em que o dia 25 de 
Abril deixa de existir”.

“Abril não se cumpriu
 na totalidade”
Cristiano Ribeiro, da CDU 

referiu, por seu turno, que “ao 
lembrar Abril, hoje, devemos 
refletir sobre o seu significa-
do. Apenas importa que Abril 
se cumprisse, pois tudo que 
temos de melhor na nossa vi-
da coletiva surge do 25 de 
Abril de 1974”.

O deputado municipal da 
CDU não tem dúvidas: “Abril 
não se cumpriu na sua totali-
dade. Houveram factores que 
em muito regrediram e se 
desvirtuaram”. 

Cristiano Ribeiro referiu, 
igualmente, que saúde, educa-
ção e poder local serão apos-
tas essenciais para que Abril 
se cumpra: “Há sectores es-

senciais e a carecer de aten-
ção prioritária como a saúde e 
os seus profissionais. Não nos 
esqueçamos que o SNS é uma 
conquista de Abril. A educa-
ção e a escola pública serão 
essenciais como base de for-
mação e de cidadania e o Po-
der Local democrático como 
representação efectiva das 
populações são essenciais pa-
ra que Abril se cumpra”.

“Referência 
de democracia 
e liberdade”
Pelo PS foi o deputado mu-

nicipal Rui Silva a discursar, 
tendo começado por referir 
que “o 25 de Abril continua e 
continuará a ser a maior refe-
rência de democracia e liber-
dade em Portugal”.

Rui Silva referiu também 
que “durante quase cinco dé-
cadas tivemos momentos de 
alegria e prosperidade mas 

também momentos difíceis e 
sempre soubemos sair deles 
com mais ânimo e redobrada 
energia”.

O deputado municipal so-
cialista falou também da Pan-
demia e do papel da autarquia 
no combate a este flagelo: “Vi-
vemos um momento difícil 
que é a pandemia. Está a exigir 
de todos um empenho e capa-
cidade enormes. Quero apro-
veitar para enaltecer a forma 
como a Câmara Municipal 
tem enfrentado este proble-
ma de saúde pública, disponi-
bilizando meios e recursos 
municipais necessários na luta 
contra o COVID”.

Rui Silva abordou ainda a 
questão do resgate da água à 
Be Water: “A Câmara estará 
sempre na linha da frente nes-
ta recuperação tendo em con-
ta os superiores interesses da 
população. Apesar de todas as 
contrariedades e oposição de 

alguns, a Autarquia avançou 
de forma firme e determinada 
para o resgate da água para 
devolver aos paredenses o 
que é fundamental, um servi-
ço público”. 

“Orgulhamo-nos 
do trabalho feito”
Foi através de um vídeo 

que o presidente da Câmara 
Municipal de Paredes (em iso-
lamento profilático) encerrou 
as comemorações do 25 de 
Abril. Alexandre Almeida co-
meçou por recordar Abril: “A 
data de uma Revolução feita 
com armas que tinham mais 
flores que balas.

A data de uma Revolução 
do renascimento da liberdade 
cantada quase em uníssono: - 
o povo é quem mais ordena. A 
data de uma Revolução que 
abriu as portas à liberdade”.

Alexandre Almeida falou 
sobre o estado pandémico re-

ferindo que há agora novos 
desafios pela frente: “Apesar 
da imprevisibilidade deste ví-
rus, é possível ver luz ao fundo 
do túnel. É hora de pensarmos 
as oportunidades que temos 
pela frente. No fim desta crise 
queremos recuperar o tempo 
perdido para chegar mais lon-
ge que nunca.

Alguns falam de voltar ao 
passado que tínhamos. Nós 
falamos de chegar mais 
longe”.

O autarca paredense falou 
ainda do Plano de Recupera-
ção e Resiliência que o Gover-
no quer implementar no país 
através da denominada 
“bazuca económica”: “Uma 
das principais preocupações 
dos próximos tempos é, por 
parte da Câmara, das empre-
sas e instituições do Concelho, 
aproveitar ao máximo as ver-
bas disponíveis desta famosa 
bazuca.

O desafio é grande”.
Alexandre Almeida referiu 

ainda: “Nos últimos três anos 
orgulhamo-nos do trabalho 
feito. A Câmara Municipal ini-
ciou um processo de equilí-
brio da sua situação financei-
ra. A credibilização das contas 
municipais é hoje uma realida-
de muito positiva que trans-
mite esperança no presente e 
no futuro. Lançamos uma 
frente de obras como muito 
provavelmente o Município 
de Paredes jamais teve. Refor-
çamos o papel das Juntas de 
Freguesia como o poder mais 
próximo dos Paredenses, atri-
buindo-lhes recursos finan-
ceiros. Apoiamos as nossas 
Instituições na cultura, no des-
porto, na educação e na soli-
dariedade social. Enfrenta-
mos com humildade, mas tam-
bém com coragem, problemas 
graves como a questão escan-
dalosa da concessão da água e 
saneamento no nosso conce-
lho. Sim, vamos ter Serviços 
Municipalizados da Água e de 
Saneamento no nosso Conce-
lho. Temos consciência do tra-
balho feito, sem esquecer o 
muito que falta fazer por todo 
o nosso Concelho”.

A finalizar o presidente da 
Autarquia apontou: “Paredes 
é um Concelho que queremos 
transformar na melhor das 
terras para se viver, trabalhar 
e estudar. Um Concelho que 
sabe que sem a democracia e 
sem a liberdade económica e 
política que o 25 de Abril ga-
rantiu, não seria o que hoje é”.
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N
a Divisão Elite 
Pró-Nacional 
irão competir o 

Rebordosa AC, o Aliados de 

Lordelo e o Aliança de Gan-

dra. O Rebordosa ficou na 

série 3 enquanto Aliados de 

Lordelo e Gandra ficaram 

ambos na série 5.

Já na Divisão de Honra, a 

única formação paredense, 

o SC Nun’Álvares irá com-

petir na série 3.

A Primeira Divisão dis-

trital conta com duas equi-

pas do Concelho de ambas 

ficaram na série 2: FC Para-

da e CCD Sobrosa.

Finalmente na Segunda 

Divisão irão competir  o 

USC Baltar que ficou na sé-

rie 1 e o Lusos DB Futebol 

SAD que irá jogar na série 3.

De referir que a Associa-

ção de Futebol do Porto de-

terminou que não irá des-

cer nenhuma equipa em 

nenhuma divisão, no entan-

to, as subidas essas irão 

acontecer. Dessa forma, as 

formações do Concelho de 

Paredes, olhando às classi-

ficações aquando da para-

gem do futebol distrital, 

exceptuando o Rebordosa 

irão manter-se nas respeti-

v a s  d i v i s õ e s  e m 

2021/2022. A formação de 

Rebordosa ainda espreita a 

possibilidade de poder vir a 

subir ao Campeonato de 

Portugal no próximo ano 

desportivo.

Rola de novo a bola
FUTEBOL. Está quase a regressar a competição no futebol distrital da AF Porto. As equipas do concelho de Paredes vão começar a 
competir no fim-de-semana de 8 e 9 de Maio nas diversas divisões da associação.

DIVISÃO ELITE PRÓ-NACIONAL SÉRIE 3:
1ª Jornada, dia 9 de Maio
Avintes – Aliados Lordelo

2ª Jornada, dia 16 Maio
Aliados Lordelo – FC Pedroso

3ª Jornada, dia 23 de Maio
Aliados Lordelo – SC Rio Tinto

4ª Jornada, dia 30 de Maio
Aliados de Lordelo – Avintes

5ª Jornada, dia 6 de Junho
FC Pedroso – Aliados Lordelo

6ª Jornada, dia 13 de Junho
SC Rio Tinto – Aliados Lordelo

DIVISÃO ELITE PRÓ-NACIONAL SÉRIE 5:
1ª Jornada, dia 9 de Maio
Rebordosa AC – Vila Meã
Aliança de Gandra – Lixa

2ª Jornada, dia 16 Maio
Vila Meã – Aliança de Gandra
Lixa – Rebordosa AC

3ª Jornada, dia 23 de Maio
Rebordosa AC – Aliança de Gandra

4ª Jornada, dia 30 de Maio
Vila Meã – Rebordosa AC
Lixa – Aliança de Gandra

5ª Jornada, dia 6 de Junho
Aliança de Gandra – Vila Meã
Rebordosa AC – Lixa

6ª Jornada, dia 13 de Junho
Aliança de Gandra – Rebordosa AC

DIVISÃO HONRA SÉRIE 3:
1ª Jornada, dia 9 de Maio
SC Nun’Álvares – Caíde Rei

2ª Jornada, dia 16 de Maio
Castêlo da Maia – SC Nun’Álvares

3ª Jornada, dia 19 de Maio
Cusóias FC – SC Nun’Álvares

4ª Jornada, dia 23 de Maio
Caíde Rei – SC Nun’Álvares

5ª Jornada, dia 30 de Maio
SC Nun’Álvares – Castêlo da Maia

6ª Jornada, dia 2 de Junho
SC Nun’Álvares – Custóias FC

1ª DIVISÃO SÉRIE 2:
1ª Jornada, dia 9 de Maio
Ataense – FC Parada
CCD Sobrosa – SC Campo

2ª Jornada, dia 16 de Maio
FC Parada – CCD Sobrosa

3ª Jornada, dia 23 de Maio
Ataense – CCD Sobrosa
FC Parada – SC Campo

4ª Jornada, dia 30 de Maio
FC Parada – Ataense
SC Campo – CCD Sobrosa

5ª Jornada, dia 6 de Junho
CCD Sobrosa – FC Parada

6ª Jornada, dia 13 de Junho
CCD Sobrosa – Ataense
SC Campo – FC Parada

2ª DIVISÃO SÉRIE 1:
1ª Jornada, dia 16 de Maio
GRD Rans – USC Baltar 

2ª Jornada, dia 2 de Junho
USC Baltar – FC Vila Boa Quires

3ª Jornada, dia 9 de Maio
USC Baltar – Marechal Gomes da Costa

4ª Jornada, dia 30 de Maio
USC Baltar – GRD Rans

5ª Jornada, dia 19 de Maio 
FC Vila Boa Quires – USC Baltar

6ª Jornada, dia 23 de Maio
Marechal Gomes da Costa – USC Baltar

2ª DIVISÃO SÉRIE 3:
1ª Jornada, dia 9 de Maio
1º Maio Figueiró – Lusos DB Futebol SAD

2ª Jornada, dia 16 de Maio
Lusos DB Futebol SAD – ADC Frazão

3ª Jornada, dia 23 de Maio
Lusos DB Futebol SAD – ADR S. Pedro de Fins

4ª Jornada, dia 30 de Maio
Lusos DB Futebol SAD – 1º Maio Figueiró

5ª Jornada, dia 6 de Junho
ADC Frazão – Lusos DB Futebol SAD

6ª Jornada, dia 13 de Junho
ADR S. Pedro de Fins – Lusos DB Futebol SAD

CALENDÁRIO
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C
ontagem final para 
o f inal  dos cam-
peonatos em Por-

tugal. Já sem representantes 
nas competições europeias 
(o FC Porto foi eliminado na 
Champions pelo Chelsea nos 
quartos-de-final), segue ao 
rubro a Liga Portuguesa.

A 5 jornada do fim, na luta 
pelo título, o Sporting segue 
na frente, com mais 6 pontos 
do que o FC Porto, que além 
de tentar chegar ao 1º lugar, 
tem de segurar com unhas e 
dentes do Benfica o 2º, que 
dá acesso directo à fase de 
grupos da próxima edição da 
Liga dos Campeões. Os en-
carnados não parecem ter 
em perigo o 3º posto, sendo 
certo que o SC Braga não 
conseguiu estar declarada-
mente no meio dos grandes, 

apesar de estar em vias de 
bater o recorde pontual da 
época anterior. O Paços de 
Ferreira fez uma época fan-
tástica e só uma hecatombe 
tirará os castores do 5º lugar, 
que lhe dará acessoà 3ª pré-
-eliminatória da nova Confe-
rence League. O 6º classifi-
cado terá acesso à 2ª pré-eli-
m i n a t ó r i a  e  o  V i t ó r i a  S C 
( G u i m a r ã e s ) ,  e m  q u e d a 
abrupta, corre o risco de ver 
Santa Clara ou Moreirense 
passarem à frente.  Daí para 
baixo a luta é titânica pela 
manutenção e já há anos que 
não se via tanto equilíbrio, 
apesar de Tondela e Bele-
nenses terem dado um passo 
de gigante nesta jornada. 
Numa época em que o ante-
penúltimo vai ter de disputar 
um play-off com o 3º da 2ª 

Liga, as equipas estão todas 
perto uma das outras. Curio-
samente as duas equipas que 
este ano subiram à 1ª Liga 
ocupam os lugares de desci-
da - o Nacional está pior, mas 
os 6 pontos de distância ain-
da dão esperança aos madei-
renses, o Farense perdeu 
agora uma óptima oportuni-
dade de encurtar distância, 
empatando em casa com o 
rival Portimonense. O Boa-
vista terá árdua tarefa para 
sair do 16º lugar.

Na 2ª Liga faltam 4 jorna-
das e o Estoril está quase a 
carimbar a subida e a confir-
mar a época fantástica que 
fez. O Vizela está a confirmar 
ser a surpresa da época, não 
só pela forma de jogar, mas 
pelos resultados. Feirense, 
Académica, Arouca e Chaves 

perseguem os vizelenses e 
vão ter de suar muito para 
mudar a classificação actual. 
A lita será titânica, não só no 
topo, mas na fuga à despro-
moção. FC Porto B, Varzim, 
Vilafranquense, UD Olivei-
rense, Ac.Viseu e Cova da 
Piedade tentam fugir dos 
dois lugares de descida.

No Campeonato de Por-
tugal, 8 equipas lutam por 
duas vagas de acesso à 2ª Li-
ga. Na série a Norte, SC Bra-
ga B, Pevidém, Trofense e 
Anadia, e na série a Sul,  o 
Torreense e os históricos 
União de Leiria, Estrela da 
A m a d o r a  e  V i t ó r i a  F C 
(Setúbal).

Tendo em vista a criação 
da Liga 3, que se estreia na 
próxima época, 32 equipas 
do CdP, lutam por subir um 

degrau, para aquele que pas-
sará a ser o 3º escalão nacio-
nal do nosso futebol. Desta-
que para São Martinho, Fel-
g u e i r a s ,  V i t ó r i a  S C  B 
(G u i m a rã e s ) ,  F a f e ,  Le ç a , 
Gondomar e Amarante. Ape-
nas 16 terão o bilhete de 
acesso. Faltam cinco jogos.

Muitas emoções nas pró-
x i m a s  s e m a n a s .  A  n ã o 
perder.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Futebol português ao rubro
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A Câmara Municipal vai 
investir cerca de 168,250 eu-
ros na requalificação do anti-
go campo de futebol do União 

Sport Clube e Baltar. O recin-
to terá um relvado sintético e 
um novo bar que será explo-
rado pelo clube, Recorde-se 

que o clube perdeu a sua se-
de, que foi demolida em virtu-
de da requalificação do Largo 
Pereira Inácio.

    BALTAR

Requalificação  
do Campo de Futebol  
da Igreja

FAUSTINO 
 SOUSA

PUB

A vila de Baltar é atraves-
sada pela estrada nacional 
15, que continua a ser uma 
via de intenso tráfego local e 
não local. A falta de civismo 
manifesta-se pela quantida-
de de lixo que todos os dias é 
depositado na estrada que 
atravessa a Vila. Os serviços 
da Junta de Freguesia lim-

pam frequentemente a via, 
mas o trabalho é inglório, 
pois rapidamente o lixo se 
acumula novamente. Os 
serviços da Junta de Fre-
guesia apelam a que pelo 
menos os baltarenses te-
nham cuidado com a sua vi-
la, e que contribuam para 
manter as ruas limpas. 

A denuncia foi efectua-
da neste espaço e nas redes 
sociais. Uma parte da zona 
industrial de Baltar – Para-
da foi transformada numa 
autêntica lixeira industrial 
e que atingiu uma dimen-

são considerável. Depois 
da denúncia, os serviços da 
câmara municipal limpa-
ram completamente o lo-
cal. É necessária uma vigi-
lância de todos, pois o local 
é de difícil  acesso.

A Associação Clube de 
Jazz de Baltar está a re-
gressar progressivamen-
te à sua dinâmica habi-
tual. Com o levantamen-
t o  d a s  m e d i d a s  d e 
confinamento, a associa-

ção promove todas as 
t e r ç a s - f e i r a s ,  p e l a s 
20h30m,  aulas de Fitnes-
s-ginástica. Os interessa-
dos deverão aparecer na 
sede da associação e efe-
tuar a sua inscrição.

Muitos cidadãos têm 
dificuldade em preencher 
o inquérito do censos 
2021. A Junta de Fregue-
sia de Baltar está ao dispor 
dos cidadãos que têm difi-
culdade em utilizar as no-

vas tecnologias. Os inte-
ressados podem-se dirigir 
à Junta de Freguesia e soli-
citar a ajuda que necessi-
tam, Serão atendidos me-
diante a disponibilidade 
dos serviços da Junta.

Lixo nas Ruas de Baltar

Câmara Municipal  
limpou Zona Industrial 

Dança connosco

Censos 2021
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A Divisão de Elite da 
Associação de Futebol do 
Porto (AF Porto) regressa 
no dia 9 de Maio de 2021, 
após uma paragem força-
da desde Janeiro. A deci-
são foi comunicada aos 
clubes numa reunião geral 
decorrida nas instalações 
da AFP. Rui Sousa, respon-
sável pelo departamento 
de comunicação da AF 
Porto, explica que a parti-
cipação na competição 
não será obrigatória: “O 
que acontece é que, como 
explicamos no comunica-
do, os jogos são facultati-
vos. Nenhum clube está 
obrigado a jogar, nem nin-
guém descerá de divisão 
nesta temporada. Enten-
demos que esta é uma si-
tuação particularmente 
complicada para os clubes 
e para os jogadores por vá-
rios motivos. Além de exis-
tirem clubes sem verbas 

para conseguirem reto-
mar agora, há atletas que 
estão pressionados pelos 
patrões onde trabalham 
diariamente para não jo-
garem. Quem manifestar 
vontade para continuar a 
competir, vai ser distribuí-
do por potes, segundo a 
classificação atual, e “num 
molde parecido com a fase 
de grupos da Champions” 
serão formados grupos de 
quatro equipas por sor-
teio. O objetivo é que se-
jam disputados três jogos 
em casa e três fora. Segue-
-se uma fase de jogos a eli-
minar até ao apuramento 
de uma ou duas equipas 
para subir ao Campeonato 
de Portugal.  Assim sendo 
a serie 5 conta com as se-
guintes equipas: Rebordo-
sa Atlético Clube; Aliança 
de Gandra; Futebol Clube 
da Lixa e Atlético Clube de 
Vila Meã.

Este ano, a OMS Europa 
elegeu como lema da Se-
mana Europeia da Vacina-
ção 2021, que decorrerá 
entre 26 de Abril e 2 de 
Maio, “ Vaccines bring us 
closer”, traduzido por “As 
vacinas aproximam-nos”.

Será celebrada a dife-
rença que as vacinas fazem 
na nossa vida, a solidarie-
dade e confiança na vacina-
ção, como um bem público 
que sustenta a nossa socie-

dade, salva vidas e protege 
a saúde. Ao reforçar a cons-
ciencialização sobre a im-
portância da vacinação, as 
atividades implementadas 
na Semana Europeia da Va-
cinação 2021 visam au-
mentar a cobertura vacinal 
e contribuir para a cobertu-
ra universal de saúde.

Para mais alguma dúvi-
da por favor consulte as 
plataformas das USFs 
locais.

Jogos do Rebordosa 
Atlético Clube

Semana Europeia da Vacinação
PUB

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa associou-se ao 
Agrupamento de Escolas 
de Vilela nas comemora-
ções da Semana da Leitura. 
Disponibilizou o espaço da 

Biblioteca para que fosse 
possível realizar a exposi-
ção de alguns trabalhos 
realizados na área de Artes 
Visuais - Projeto Educ'art, 
pelos alunos do 2.º e 3.º anos 
da Escola Básica da Serri-
nha, aquando o E@D. 

Esteve patente uma ex-
posição que decorreu do 
dia 12 ao dia 16 abril, nas 
instalações da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa.

    REBORDOSA

Comemorações semana da leitura
PAULO 
PINHEIRO
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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

A bomba-relógio

H
á gente que expressamente 
rejubilou com a decisão ins-
trutória do juiz Ivo Rosa so-

bre o processo judicial chamado 
Operação Marquês. Também no PS 
e setores afins há quem mostre uma 
sintonia satisfeitinha e cúmplice 
com a avaliação do referido juiz. E 
assim julgam aliviar consciências 
Enganam-se porém. 
Em primeiro lugar, a decisão não é fi-
nal ou definitiva. Não põe termo a um 
processo muito complexo e arrastado 
no tempo, eivado de graves acusa-
ções que atingem, entre outros, um 
agente político nacional, uma ex-figu-
ra incontornável do Estado democrá-
tico. Partes da decisão (singularmen-
te polémica) são objeto de recurso do 
Ministério Público, não o esqueça-
mos, o que adensa e atrasa a perspeti-
va do julgamento rápido quanto pos-
sível e suas consequências. 
Em segundo lugar, a decisão não 
acompanha uma certa perceção ge-
ral dos “caminhos” da Justiça por 
parte da população, que olha para 
todo o processo com incompreen-
são e perplexidade justas.
Há, a meu ver (olhar desconfiado de 
leigo processual!), um grave risco 
subjetivo e uma grande distorção ob-
jetiva. Afinal, a Justiça parece ser um 
conjunto de procedimentos formais, 
um sistema de técnicas de decisão e 
de culpabilização, uma gestão casuís-
tica de sensibilidades, interpretações 
e de expedientes dos agentes da justi-
ça, quando não um diferente instru-
mento de ação politica. Para os que 
acreditavam (ou ainda acreditam) no 
25 de abril, na Justiça, como Poder 
autónomo, pilar da Democracia, e di-
reito constitucional dos cidadãos, a 
“bomba-relógio” está colocada. Que 
Justiça é esta, que se descarateriza, se 
fulaniza, se deslegitima, se descredi-
biliza? Que impasse é este, que atinge 
os valores da ética e do direito? 
O tema corrupção está no centro 
dos processos mediáticos da Justi-
ça. Porque existe, porque se genera-
liza. porque gangrena o Estado, as 
Instituições, a Economia. Os crimes 
de colarinho branco são uma nódoa 
negra da Democracia. Deveriam ser 
as polícias e os tribunais, com os 

meios de investigação adequados, 
indiscutível capacidade de decisão e 
com as garantias de defesa do cida-
dão, os agentes e locais devidos a 
esse combate. E não as opiniões re-
p r o d u z i d a s  o u  c o m  o r i g e m  e m 
meios de comunicação social, quais-
quer que sejam. 
São dilatórias as argumentações de 
falta de enquadramento jurídico pa-
ra combate à corrupção. Os chama-
dos partidos do arco da governação 
(PS, PSD, CDS) têm currículo de na-
da fazer para combater essa praga. 
Propostas sobre o enriquecimento 
ilícito, evasão fiscal, sigilo bancário, 
reforço de meios humanos e equi-
pamentos nos Tribunais, Policia Ju-
diciaria, Ministério Publico foram 
por eles recusadas. Percebe-se por-
quê. Uma parte significativa da clas-
se politica e da classe empresarial 
vive e ganha milhões no pântano da 
corrupção. Os ricos e poderosos sa-
fam-se sempre (até quando?). 
Eles sabem que corrupção é igual a 
capitalismo, lógica do lucro e acumu-
lação de riqueza, promiscuidade de 
interesses públicos e particulares, 
subordinação de sucessivos governos 
ao poder económico. Instrumentali-
zação do Estado para servir os seus 
interesses, a porta giratória entre go-
vernos e conselhos de administração, 
as privatizações, os fundos estrutu-
rais da Europa connosco.
Eles sabem que há e haverá um mun-
do NOVO a criar depois de Sócrates, 
personagem medíocre e menor des-
ta saga.

D
e acordo com noticias vindas a lume, 
a ERSAR emitiu parecer desfavorá-
vel ao resgate da concessão de água 

e saneamento apresentado pela Câmara de 
Paredes. No entanto a Câmara mantém a de-
cisão tomada. Admito que sempre me pare-
ceu confusa e estranha a existência destas 
Entidades Reguladoras, que são mais que 
muitas, e que dão pareceres que não vincu-
lam ninguém.
Então para que servem?
Atentem no organigrama da ERSAR na pá-
gina seguinte.

Vejam bem a quantidade de “tachos” dis-
poníveis. É bem certo que no decorrer do 
procedimento administrativo, se observa a 

emissão de pareceres por parte de certos 
órgãos cujo pronunciamento é devido, seja 
por imposição legal ou por solicitação do ór-
gão que assume o carácter principal do pro-
cedimento. Tais pareceres traduzem juízos 
valorativos de uma dada realidade, e podem 
desempenhar uma função meramente ins-
trutória, consultiva, ou consistir em verda-
deiros comandos que fixam um sentido a ser 
obrigatoriamente considerado para efeitos 
de decisão final e conclusiva. 

O problema surge quanto à segunda cate-
goria de pareceres, que refletem um fenóme-
no de deslocação do poder decisório para o 
órgão emitente e vinculando deste modo o 
órgão destinatário, que se limita a transpor-
tar o seu conteúdo para o ato decisório final. 
Tal orientação aproxima-se da posição de-
fendida pelo Professor Marcello Caetano, 
que via no parecer vinculativo um verdadeiro 
ato administrativo definitivo cuja concreti-
zação (e por concretização entenda-se eficá-
cia externa) é dada pelo ato conclusivo do 
procedimento (ato de conteúdo meramente 

Obrigatório mas não Vinculativo!

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

P
ode ser simbólico, mas o certo é 
que neste tempo de comemoração 
do 25 de Abril vislumbramos o fim 

do estado de emergência!
A comemoração do fim da guerra colonial 
e do tempo em que os portugueses saíram 
à rua para a democracia que o país goza em 
Liberdade tem agora 47 anos. E a simbolo-
gia vem nos tempos presentes de um Por-
tugal que vê 3 milhões de vacinados (com a 
primeira dose) à Covid-19 e finalmente os 
números de transmissibilidade descerem 
verdadeiramente para uma promessa de 
economia a funcionar em desconfinamen-
to, ou seja, em Liberdade!
Foi por isso muito especial este 25 de Abril 
em que mais olhamos para a nossa Histó-
ria, para conhecermos as suas raízes e nos 
tornarmos mais aptos para perceber o 
presente e olhar para o futuro. Conhece-
mos a visão do Presidente da Républica no 

seu discurso do 25 de Abril sobre um tem-
po passado que mantinha uma atualidade 
colonial e de convivência com as provín-
cias ultramarinas e um tempo presente em 
que novos desafios da globalidade se 
põem e, especialmente, o da intercultura-
lidade que apresenta (também) os riscos 
sanitários de uma pandemia que nos tirou 
a liberdade nos últimos tempos. Mais do 
que discursar bem, Marcelo Rebelo de 
Sousa demonstrou-nos que as grelhas 
ideológicas do presente não são a chave 
de leitura para olhar para o passado, algo 
que deveria ser óbvio, mas que infelizmen-
te, nos tempos que correm, não é.
Com isto, a História prepara-se para “acu-
sar sinais de alerta que a ignorância desva-
loriza”. Parafraseio isto mesmo porque 
julgo estarmos perante um momento rele-
vante dos acontecimentos. Um “ponto de 
paragem”, em que analisamos/inspeciona-
mos meticulosamente aquilo que foi exe-
cutado para aprová-lo e dar o passo se-
guinte na construção de uma solução. O 
conhecimento é a arma mais poderosa 
para não repetir erros do passado. 
Abril trouxe-nos o fim do Estado de Emer-
gência sucessivamente utilizado para o 
bloqueio das liberdades dos portugueses. 
E as análises destes dias evidenciam que 
este fim em tudo está relacionado com: 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Abrilada para acabar com o Estado  de Emergência
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homologatório). E aqui reside o busílis da 
questão. Se não vincula, para quê a obrigato-
riedade do parecer? Para quê manter estru-
turas monstruosas que nada nem ninguém 
vinculam?

Fique claro que defendo o carácter obri-
gatório e vinculativo, única forma de justifi-

car a existência destes “monstros”. E também 
defendo a posição da Câmara Municipal de 
Paredes, quando entende que a existência de 
um Serviço Municipal teria mais vantagens 
para a população. Existem aliás casos em fre-
guesias do concelho de Paredes e por esse 
país fora que provam isso mesmo.

No entanto fica a advertência à Câmara de 
Paredes. Se a justificação da reversão não se 
encontra bem fundamentada, está em tem-
po de arrepiar caminho, de a melhorar e re-
forçar, para que não comece manca a criação 
dos futuros serviços municipalizados de 
água e saneamento. 

Muito menos que se transforme noutro 
monstro sem qualquer utilidade e com pre-
juízo para a população.

Abrilada para acabar com o Estado  de Emergência
logística bem implementada pelos milita-
res portugueses na vacinação; rotina de 
testes que as empresas e o ensino público 
finalmente implementaram e sobretudo 
com o acerto dos profissionais de saúde 
em tantos hospitais, centros de saúde, la-
boratórios e outras instituições que su-
portam hoje a rede de cuidados portugue-
sas no combate à disseminação deste ví-
rus. Por isso, para mim encontramos aqui 
os novos capitães de Abril portugueses 
até porque mesmo estes, sem uma lide-
rança e uma estratégia superior, foram os 
primeiros a assumir o verdadeiro comba-
te que nos trará a liberdade (tal como em 
1974 os capitães fizeram perante as suas 
chefias). Para fazer um paralelo com algu-
mas situações (que a perspetiva de um 
democrata traz aos méritos do fim da dita-
dura ou aos méritos do fim do Estado de 
Emergência) devo em primeiro lugar res-
salvar a importância maior de estarmos 
nos dias de hoje a combater um inimigo 
invisível aos nossos olhos a par com o de 
assumirmos uma responsabilidade coleti-
va de atuar para o bem comum. Por isso, 
mesmo assim, a liberdade de Abril de 74 
trouxe coisas das quais os meus pais fala-
vam e que eu vejo aqui bem atuais, como: 
podermos usar isqueiro sem licença (e 
aqui teremos outro tema de verão, como 

os incêndios), manifestarmo-nos sem pe-
dir autorização (à DGS), frequentar ajun-
tamentos sem incorrer num crime (com a 
necessidade de intervenção da PSP), con-
viver com amigos sem que apareça a polí-
cia (ou mesmo os vizinhos de olhar inquisi-
dor), entrar e sair de casa de madrugada 
sem prestar conta às autoridades (embora 
com declarações das empresas), atraves-
sar fronteiras sem interrogatórios (e sem 
testes PCR), andar na rua sem receio nem 
máscara, comer no carro sem multa ou até 
ir ao restaurante... Afinal, 47 anos depois 
todas estas situações são muito atuais!
Para não estragar o positivo que tem esta 
abertura de Abril de 2021 não vou referir 
a organização comunista do desfile blo-
queador da Avenida da Liberdade, ou o 
fim da corrupção no estado como marca 
Socrática de um socialismo atual, do nepo-
tismo e da pobreza, que não desaparecem 
num país que terá de sofrer muito para 
regenerar um economia desgraçada em 
moratórias e sem a alavanca do Turismo 
(que o próprio governo esmaga para dar 
prevalência a um Estado Omnipresente, 
esquecendo esta área como a maior ex-
portadora dos últimos 10 anos).
Viva a Liberdade! E que a vivamos com 
responsabilidade, para não voltarmos 
atrás!

psilvaparedes@gmail.com

O Centro de Informação 
Europe Direct de Paredes 

A 
Associação Paredes pela In-
clusão Social(APPIS),  en-
quanto entidade acolhedora, 

em parceria com a Câmara Municipal 
de Paredes, entidade afiliada, irão 
abrir a partir do dia 1 de maio um 
Centro Europe Direct. O centro fun-
cionará no Polo do Empreendedoris-
mo de Paredes mas dirige-se a toda a 
Área Metropolitana do Porto.
A sua missão é permitir à população 
de Paredes e da área metropolitana 
do Porto, travar um conhecimento 
mais aprofundado sobre a União Eu-
ropeia, quais os seus objectivos, fi-
nanciamentos e apoios prestados, 
direitos e deveres dos cidadãos neste 
espaço comum.
O Centro de Informação Europe Direct 
de Paredes é um dos novos Centros de 
Informação da União Europeia aprova-
dos recentemente e que se encontram 
distribuídos um pouco por todo o país. 
O Centro presta serviços de informa-
ção a todos os cidadãos interessados 
em saber mais sobre a União Europeia, 
disponibilizando materiais e publica-
ções com informação útil acerca da 
União Europeia, através deste centro é 
possível saber mais sobre os seus orga-
nismos e entidades.
O centro vai funcionar no Polo do Em-
preendedorismo, e oferecer um espaço 
físico com atendimento presencial, um 
espaço de documentação europeia, um 
serviço de esclarecimentos, pedidos de 
informação e divulgação de parcerias e 
projetos e um espaço para pesquisas 
livres, todos os serviços e informações 
obtidos neste centro são gratuitos.
De forma a alcançar os seus objectivos 
o centro vai divulgar entre os diversos 
agentes locais sobretudo escolas, asso-
ciações, autoridades públicas e empre-
sas informações sobre regulamentos, 

programas e oportunidades de finan-
ciamento comunitário para o desenvol-
vimento de projetos, apoio à inovação, 
internacionalização e oportunidades 
de parcerias europeias, etc., promover 
e dinamizar a participação em debates 
com políticos locais e regionais e da re-
presentação da Europa em feiras e ou-
tros certames, visitas virtuais ao parla-
mento Europeu, dinamizar exposições 
entre outras actividades, sempre com o 
objectivo de dar a conhecer ao maior 
número de pessoas a União Europeia 
no seu todo.
Enquanto cidadão de Portugal ou de 
qualquer outro país da União Europeia 
somos automaticamente cidadãos eu-
ropeus, mas saberemos quais os nossos 
direitos e deveres?
A verdade é que beneficiamos de um 
grande número de direitos que nos são 
conferidos pela legislação e normas eu-
ropeias nomeadamente o direito de 
circular livremente em toda a Europa, 
quer queira viver, trabalhar, estudar ou 
mesmo beneficiar da sua reforma nou-
tro país da UE.
Mas nem sempre sabemos onde e co-
mo obter essa informação, a pandemia 
do covid -19 reduziu a mobilidade en-
tre os estados membros da União Euro-
peia, mas não a necessidade de obter 
informações, a abertura desse espaço 
será certamente uma mais-valia para o 
concelho, uma vez que vamos passar a 
estar dotados de um espaço de acolhi-
mento e de actuação, a nível local, que 
irá servir como intermediário entre os 
Cidadãos de Paredes e da Área Metro-
politana do Porto (Cidadãos Europeus) 
e a União Europeia promovendo ativa-
mente o debate sobre a União Euro-
peia e as suas políticas-
Mais do que um balcão informativo 
queremos que este seja um espaço que 
em que as instituições europeias consi-
gam melhorar a difusão da informação 
adaptando a mesma às necessidades 
locais e regionais; queremos que neste 
espaço venha a ser possível o envio de 
reacções às instituições da União Euro-
peia sob a forma de perguntas, opiniões 
e sugestões.

Por
PAULO
SILVA
Professor



20 Sexta-feira 30 de Abril de 2021  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

OLÁ, AMIGUINHOS!

O elefante 
diferente

A história de hoje é: "O 

elefante diferente (que 

e s p a n t a v a  t o d a  a 

gente)"

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a 

esta história e, com a 

ajuda dos pais, enviá-lo 

para biblioteca@funda-

caoalord.pt. Mais tarde, 

quando voltarem a visi-

tar a nossa Biblioteca, 

poderão ver os vossos 

trabalhos numa exposi-

ção dedicada a esta ati-

vidade, e entretanto 

vamos publicando aqui 

os desenhos que nos fo-

rem chegando.

Participem!
Era uma vez um elefante 

diferente. A sua tromba 

era MUITO comprida, o 

que era motivo de es-

panto para toda a gente. 

A tromba do elefante, 

além de MUITO compri-

da, era também muito 

MUITO rebelde — que-

ro dizer, não se conten-

tava com o seu papel 

tradicional, e tinha uma 

vida MUITO indepen-

dente. Tão independen-

te, que um dia desapare-

ceu, deixando para trás 

o elefante…

Plano Nacional 
de Leitura
Livro recomendado pa-

ra Educação Pré-Esco-

lar, destinado a leitura 

em voz alta.

Autor: NEVES, Manue-

la Castro - "O elefante 

diferente (que espanta-

va toda a gente)", Alfra-

gide, Caminho, 2009 

Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

A 
data celebra a revolta dos militares 
portugueses, que a 25 de abril de 1974 
levaram a cabo um golpe de Estado mi-

litar com o objetivo de acabar com a ditadura im-
posta por Salazar durante 41 anos. O símbolo do 
dia 25 de abril é o cravo, porque nesse dia uma 
mulher ofereceu cravos aos soldados em sinal de 
agradecimento. Em comemoração, os soldados 
colocaram as flores recebidas nos canos das suas 
armas, o que representava a vitória praticamente 
sem violência. Desta forma, o dia 25 de abril é co-
nhecido como o Dia da Liberdade em Portugal e o 
dia da Revolução dos Cravos, sendo um feriado 
nacional onde se recorda a importância da liber-
dade no país.

POEMAS DE ABRIL

Este dia é um canteiro

com flores todo o ano

e veleiros lá ao largo

navegando a todo o pano.

E assim se lembra outro dia febril

que em tempos mudou a história

numa madrugada de abril,

quando os meninos de hoje

ainda não tinham nascido

e a nossa liberdade

era um fruto prometido,

tantas vezes proibido,

que tinha o sabor secreto

da esperança e do afecto

e dos amigos todos juntos

debaixo do mesmo tecto. 
José Jorge Letria in O livro dos dias

CANTIGA DE ABRIL

 Às Forças Armadas e ao povo de Portugal

«Não hei-de morrer sem saber qual a cor da liberdade»

J. de S.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Quase, quase cinquenta anos

reinaram neste pais,

e conta de tantos danos,

de tantos crimes e enganos,

chegava até à raiz.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Tantos morreram sem ver

o dia do despertar!

Tantos sem poder saber

com que letras escrever,

com que palavras gritar!

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Essa paz de cemitério

toda prisão ou censura,

e o poder feito galdério.

sem limite e sem cautério,

todo embófia e sinecura.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

Esses ricos sem vergonha,

esses pobres sem futuro,

essa emigração medonha,

e a tristeza uma peçonha

envenenando o ar puro.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Essas guerras de além-mar

gastando as armas e a gente,

esse morrer e matar

sem sinal de se acabar

por politica demente.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Esse perder-se no mundo

o nome de Portugal,

essa amargura sem fundo,

só miséria sem segundo,

só desespero fatal.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Quase, quase cinquenta anos

durou esta eternidade,

numa sombra de gusanos

e em negócios de ciganos,

entre mentira e maldade.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

Saem tanques para a rua,

sai o povo logo atrás:

estala enfim altiva e nua,

com força que não recua,

a verdade mais veraz.

 

Qual a cor da liberdade?

É verde, verde e vermelha.

 

26-28(?)/4/1974

Obras de Jorge de Sena

"40 anos de servidão"

Edições 70, 1989

Falta título
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VOZ DO EMPRESÁRIO

V
iajando ao início 
da aventura da 
SVA – Serviços 

Viaturas Auto, Lda., recua-
mos a 1991, ano da funda-
ção e contando com a expe-
riência de Ventura Azevedo 
no setor automóvel, a em-
presa dedicou-se à ativida-
de de estação de serviço 
para veículos ligeiros e pe-
sados, tendo sido a primei-
ra oficina em Portugal a re-
presentar em exclusivo os 
lubrificantes da espanhola 
CEPSA- Um ano depois, em 
1992, a SVA passa a dispo-
nibilizar também serviços 
de mecânica e eletricista e 
em 1993 diversifica a ofer-
ta com a comercialização 
d e  p n e u s  e  g a s ó l e o 
rodoviário.

Os anos continuam e em 
1998, a SVA começa um no-
vo capítulo na sua vida. O 
sócio fundador Ventura 
Azevedo assume a lideran-
ça em parceria com Glória 
Costa e mantiveram o espí-
rito empreendedor, mar-
cando o início de um novo 
período na empresa com a 
aposta no investimento na 
qualificação e especializa-
ção da sua equipa de profis-
sionais, bem como na mo-
dernização de equipamen-
tos e infra-estruturas.

Mais recentemente, em 
2005, a SVA associou-se ao 
grupo Mega Mundi, uma 
sociedade comercial que 
tem como parceiros de ne-
gócios as principais marcas 
de pneus e tem uma exten-
sa rede de postos associa-
dos em todo o País.

Como cartão de visita a 
SVA tem sido capaz de res-
ponder aos desafios, con-
tando para tal, com a cola-
boração de uma equipa de 
16 funcionários todos pro-
fissionais especializados e 
com formação contínua no 
sentido de acompanhar a 
evolução da industria auto-
móvel. O sucesso da empre-

sa deve-se, igualmente, à 
sua carteira de clientes que 
abrange quer particulares 
quer empresas dos mais va-
r i a d o s  s e t o r e s  d e 
atividade.

Instalações novas e con-
vidativas. É na nova casa da 
SVA – Serviços Viaturas 
Auto, Lda., que o gerente 
Ventura Azevedo recebe o 
j o r n a l  O  P r o g r e s s o  d e 
Paredes.

O ambiente familiar da 
empresa rapidamente pas-
sa para a equipa de reporta-
gem que, de forma amável 
foi entrando no mundo SVA 
para perceber como se che-
gou a este ponto da vida 
desta entidade.

E nas novas instalações 
nota-se o orgulho de Ven-
tura Azevedo que acompa-
nha e mostra cada canto da 
casa ao jornal O Progresso 
de Paredes. 

“Não foi um ano mau”
E na SVA, que fica situa-

da na rua Santa Marinha, na 
freguesia de Astromil, os 
clientes podem encontrar 
“todo o serviço de manu-
tenção de viaturas desde 
r e v i s õ e s ,  m u d a n ç a s  d e 
óleo, filtros, pneus, serviço 
d e  e l e c t r i c i d a d e  e  m e - 
cânica. Não fazemos servi-

ço de chapeiro e pintura”.
E como foi lidar com um 

ano de pandemia? Ventura 
Azevedo mostra, aqui, que 
na SVA os números não são 
mais importantes que as 
pessoas. Uma autêntica li-
ção para muitos empresá-
rios: “A SVA pode conside-
rar-se uma empresa felizar-
da. No início da pandemia 
reuni com o pessoal e dei 
como solução o ir rodando 
uma semana cada um de fé-
rias, deixando uma semana 
para Agosto. E íamos vendo 
como as coisas evoluíam. 
Não queria mandar nin-
guém para lay-off nem des-
pedir ninguém! Porque não 
é muito lógico uma entida-
de patronal numa qualquer 
crise despedir logo pessoal. 
As pessoas têm vida e famí-
lias para sustentar e temos 
que pensar nisso. Fomos 
mandando o pessoal de fé-
rias e nem todos chegaram 
a fazer pois a partir de Maio 
v o l t o u  a  a p e r t a r  o 
trabalho”.

Ventura Azevedo revela 
agora os números: “Em ter-
mos de faturação eu perdi 
no mês de Abril ou Maio 
cerca de 20 por cento mas 
fechamos o ano com uma 
diferença de apenas 3 por 

cento em relação ao ano an-
terior. A SVA não pode di-
zer que foi um ano muito 
mau apesar da pandemia”.

“Somos uma equipa,
 uma família”
E é precisamente o espí-

rito familiar que torna esta 
empresa diferente: “Tenho 
apenas um único trabalha-
dor da fundação mas temos 
uma empresa com espírito 
familiar. Eu trabalho junta-
mente com eles, a minha 
esposa também. Trabalha-
mos todos em conjunto. Es-
ta parte humana vem das 
minhas origens. Eu antes de 
ser patrão fui empregado e 
não abdico desse princípio: 
somos uma equipa,  uma 
família”.

Quanto ao futuro, Ven-
tura Azevedo fala na adap-
tação essencial :  “A SVA 
sempre se adaptou0. Os 
empresários ou acompa-
nham a evolução ou são ul-
t ra p a s s a d o s .  E s t e  é  u m 
mundo competitivo, hoje é 

uma coisa… amanhã é ou-
tra. Temos que nos moldar, 
não podemos agarrar ao 
q u e  s e  f a z i a  h á  2 0  a n o s 
atrás. Temos que evoluir e 
acompanhar. Custa muito 
investimento pois temos 
que estar sempre a investir. 
Hoje comprámos uma má-
quina e daqui a meio ano 
temos que comprar outra 
porque esta já esta ultra-
passada. Mas só assim con-
seguimos sobreviver”.

O gerente da SVA refere 
ainda: “Estamos a pensar 
no futuro e em breve vamos 
ter um posto de carrega-
mento para viaturas elétri-
cas. Estamos a dar os pri-
meiros passos nesse senti-
do para nos adaptarmos às 
novas viaturas que estão a 
invadir o mercado”.

“Estamos 
no bom caminho”
A SVA, revela Ventura 

Azevedo, “já tinha nas anti-
gas instalações uma bomba 
de gasóleo e já fazíamos 

distribuição. Em 2016 in-
vestimentos mais na distri-
buição com a compra de 
duas viaturas e  quando 
montamos as novas instala-
ções pusemos também a 
g a s o l i n a ,  p o i s  s e  t e n h o 
clientes com viaturas a die-
sel ,  também há clientes 
com carros a gasolina”.

Nas novas instalações 
“ s ó  t e m o s  u m a  l i n h a  d e 
bombas com abastecimen-
to duplo de um lado e do 
outro. É um posto para ven-
der aos clientes habituais, 
mas tudo o que vier é bom. 
Felizmente tem vindo a 
crescer e estamos no bom 
caminho”, revela Ventura 
Azevedo.

E de volta ao lado huma-
no Ventura Azevedo revela: 
“Temos um horário de fun-
cionamento diferente do 
habitual neste tipo de esta-
belecimentos, abrimos às 
7h20 e fechamos às 20h40, 
estamos encerrados aos 
domingos e feriados. Os 
trabalhadores fazem as ho-
ras nestes horários e assim 
não temos que estar a rodar 
folgas, e eles também têm 
tempo para si e para as suas 
f a m í l i a s .  I s s o  é 
importante”.

A finalizar Ventura Aze-
vedo, deixa o seu desejo pa-
ra o futuro: “Manter a em-
presa a faturar e a ter a qua-
lidade que tem e acabar de 
pagar as instalações. Esta-
mos no bom caminho e pen-
samento positivo”.

Ventura Azevedo gerente da SVA: 
“Somos uma equipa, uma família”
EMPRESAS. Foi em 1991 que nasceu a SVA – Serviços Viaturas Auto, Lda., como resultado do esforço empreendedor de três 
sócios de áreas profissionais distintas. Hoje em dia a SVA tem novas instalações e foi lá que Ventura Azevedo, gerente da em-
presa, recebeu o jornal O Progresso de Paredes.
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA FLAVIANA FREITAS 
AMARAL CHAMBRE 
MENESES SOARES
Faleceu no dia 16 de abril. Era natural de Fafe  

e residente na  Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, n.º 38, Paredes. 
Era viúva de José Filipe de Meneses Soares.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA LUÍSA  
MARQUES BESSA
Faleceu no dia 17 de abril com 81 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua da Boavista, nº. 21, Besteiros, Paredes. Era viúva de José 
Nunes Pereira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

SERAFIM NUNES BARROSO
Faleceu no dia 15 de abril com 94 anos.  

Era natural de Duas Igrejas-Paredes na   

Rua da Aldeia Nova, n.º 71, Duas Igrejas, Paredes. 

Era viúvo de Emília Alves Ribeiro.

  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 

pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 

amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 

funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 

manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 

involuntariamente cometida.

 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

MARIA ÂNGELA 
GONÇALVES MOREIRA
Faleceu no dia 19 de abril com 81 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na  

Rua da Abroeira, n.º 380, Lordelo, Paredes. Era casada com Carlos 
Dias de Sousa.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO /PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
MOREIRA 
RODRIGUES LEAL
Faleceu no dia 15 de abril com 65 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Bela Vista,  
n.º 61, Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel Fernando Moreira Leal.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO /PAREDES

FALECEU

DEOLINDA FERREIRA 
COELHO DE BARROS
Faleceu no dia 27 de abril com 88 anos. 
Última residência: Trav. do Xinho, n.º 1 
(Ferrugenta), Lordelo, Paredes. Era viúva de Antó-

nio Ferreira 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, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, segunda-feira, 
dia 3  de maio, às 19:30 horas na Capela Nsª Srª do Alívio do Vinhal, 
Lordelo,Paredes, agradecendo, também desde já a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

FERNANDO FERREIRA
Faleceu no dia 22 de abril com 88 anos. Última 
residência: Rua Capela das Almas, n.º 387, Baltar, 
Paredes.  Era casado com Maria Amélia Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, quinta-feira, dia 
29 de abril, às 19 horas na Capela de Nsª Srª das Necessidades, 
Baltar, 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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA  
DA SILVA BASTOS
Faleceu no dia 14 de abril com 78 anos.  
Era natural de Cete- Paredes e residente  

na Rua de Belo Horizonte, nº. 150, Cete, Paredes. Era casado com 
Leontina de Fátima Costa de Abreu.

 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

SOFIA ROSA DE SOUSA
Faleceu no dia 25 de abril com 87 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes  
e residente na Rua Dr. José Maria  
Bragança Ribeiro, nº. 111, Paredes. Era viúva  

de Joaquim Dias.
 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES
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