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EDITORIAL/TRIBUTO

E
m todas as profis-
sões, quando se sa-
be da arte, custa 

menos fazer bem do que 
fazer mal. É no exercício 
do nosso trabalho que so-
mos identificados e ava-
liados, sendo que às vezes 
as negligências custam 
caro. Para o bem comum, 
o negligente é mais preju-
dicial que o incompeten-
te, por ser mais difícil de 
detetar. Neste pequeno 
espaço, vou prestar tribu-
to a Manuel Luis da Rocha 
Teixeira, como homem e 
como bom profissional de 
construção civil. Natural 
da Sr.ª  do Monte, em Gui-
lhufe, Penafiel, nasceu 

em 1968, filho de D. Justi-
na da Rocha e de Reinaldo 
Teixeira, ex-Jogador do 
União S. C. de Paredes e 
uma das glórias do Clube, 
juntamente com o seu ir-
mão gémeo Manuel Tei-
xeira. Concluído o 6º ano 
escolar, quis ir para trolha 
na empresa familiar do 
seu pai. A trabalhar em 
conjunto com os seus ir-
mãos tornou-se um gran-
de profissional, em quem 
o pai confiava para dirigir 
obras em empreitadas da 
empresa. Já adulto e li-
berto do serviço militar, 
casou-se aos 25 anos, em 
1993, com D. Sandra San-
tos com quem teve o filho 

Pedro Teixeira. Escolheu 
a Cidade de Paredes para 
viver, conviver e lançar-
-se a trabalhar com gran-
des empresas que lhe 
dessem mais oportunida-
des para desenvolver o 
conhecimento da moder-
nidade na arte.  Assim 
aconteceu, em 1997, com 
acordo do seu pai, que 
manteve a sua pequena 
empresa, enquanto o fi-
lho chegava a encarrega-
do de obra numa grande 
empresa. Participou em 
várias obras dentro e fora 
do Concelho, podendo 
destacar-se neste a trans-
formação da Feira de Pa-
redes, bem como a antiga 

Escola Primária Conde de 
Ferreira, atual Biblioteca 
Municipal, na Praça José 
Guilherme. Quantas ve-
zes na nossa vida pisamos 
uma calçada, descansa-
mos à sombra de uma pa-
rede e usufruímos dos 
espaços, sem pensar no 
tempo, no esforço e no ri-
gor de trabalho de gente 
que ali laborou. Amigo de 
fazer vontades e sempre 
a pensar na inovação, da-
va gosto tê-lo por perto 
para arranjos Nas horas 
vagas da sua profissão 
gostava de colaborar em 
mudanças em casa de 
amigos. Assim tive o pra-
zer de ser servido com o 

seu saber e trabalho, nos 
arranjos exteriores à mi-
nha vivenda. Era um gran-
de profissional e de um 
caráter vincado, nunca 
permitindo que alguém 
“brincasse” com o seu tra-
balho. Era um homem de 
família, a quem dava bem-
-estar e amava com vigor. 
Trazia sempre nas con-
versas o respeito para 
com os pais e irmãos, nun-
ca esquecendo as manas 
e m i g ra d a s .  T i n h a  u m 
grande grupo de amigos, 
grangeados pelo respeito 
da sua maneira de estar 
na vida. A sua esposa tra-
tava-o por “marido mara-
vilhoso, e pai cinco estre-

las do seu único filho”. O 
Destino marcou-lhe a 
hora da partida, quando 
e m  2 9  d e  J a n e i r o  d e 
2016, lhe apareceu uma 
doença rara e fatal, que 
durou 58 dias. Partiu, mas 
antes foi considerado a 
“estrela da família”. Bem 
merecido tal título. Que 
esteja em paz.

Manuel Luis da Rocha Teixeira

B
ica é uma das 
palavras mais 
polissémicas da 

língua Portuguesa.
No sentido que está uti-

lizado no título pode signi-
ficar café,  cimbalino, 
garoto,etc.

É uma expressão, di-
zem os entendidos, mais 
utilizada na zona de Lisboa 
com origem no mítico café 
da Brasileira do Chiado.

Noutra acepção da pa-
lavra pode significar uma 
fonte de água, geralmente 
artificial, onde se podem as 
pessoas dessedentar, ter-
mo tão caído em desuso 
quanto as fontes propria-

mente ditas por causa da 
insalubridade ... triste des-
tino de tão bucólica reali-
dade do Portugal ances-
tral, onde muitos e tantos 
a m o r e s  s e  f i z e ra m  e 
desfizeram.

Tantos, dizem os poe-
tas, quantos os cântaros e 
os potes que as moças leva-
vam na cabeça, sitio pró-
prio de os levar para que os 
moços sem o entrave das 
mãos delas as pudessem 
livremente abraçar pelas 
ancas e roubar-lhes fortui-
tos beijos que as deixavam 
enlevadas e bem satisfei-
tas e de faces rosadas, até 
pelas belas palavras que só 
elas e as bicas ouviam.

Sendo que bica, em ri-
gor, é apenas o pequeno 
tubo final por onde a água 
jorra, e não a fonte toda.

Mas estar à bica é tam-

bém estar quase lá, prestes 
a fazer qualquer coisa, co-
mo estão todos os que ain-
da não foram vacinados e 
e s t ã o  à  e s p e r a  d a 
marcação.

Todos? Bem, conheça 
um irredutível lusitano - 
JFS - que diz que já lhe tele-
fonaram duas vezes, mas 
que tem ele melhor remé-
dio em casa que toma to-
das as manhãs, como a D. 
Corcovada da novela festa 
é festa, e que, por experiên-
cia própria, pode assegurar 
do alto dos seus oitenta e 
sete anos, que nunca adoe-
ceu ou, pelo menos, nunca 
acordou com a constipa-
ção da véspera, que o dito 
remédio tudo cura.

E bica será, certamente, 
o feminino de bico, cujo sig-
nificado terminológico não 
iremos aqui exaurir para 

não ferir sensíveis ouvidos 
que leiam este editorial.

E bica é ainda nome de 
peixe, nome de pão, nome 
de carreiro, nome de me-
renda, nome de égua (no 
Brasil), nome de planta (na 
Madeira), nome de azenha 
(nos Açores), nome de es-
topa (no Minho), nome de 
bairro e elevador em Lis-
boa, nome de lugar (Bica – 
são Pedro de Alva – Pena-
cova, antigo concelho de 
Farinha Podre).

Enfim, nome de uma em 
bica de coisas, termo  aqui 
muito bem empregue co-
mo vi no dicionário de 
Moraes.

E bica é também aquele 
pontapé forte e direito que 
se dá no futebol, tipo talvez 
o chuto do Paulinho no jo-
go do Sporting com o Boa-
vista na última terça feira 

(a imagem televisiva não 
permite ver se o não foi) 
que rebentou com 19 anos 
de fome, espera e ansieda-
de, assim, num momento 
só, como é próprio do 
futebol.

E como se liga a primei-
ra bica a esta última bica 
estão os leitores desejosís-
simos de perguntar. E eu de 
responder.

Nos meus tempos de 
Coimbra (1989/94) o 
Sporting não era campeão 
desde a época 81/82. 7 
anos quando comecei o 
curso, 12 quando acabei.

Contava-se, talvez um 
mito urbano que não tive 
oportunidade de compro-
var, que num dado café  – o 
café Brasil na rua do mes-
mo nome – o seu dono, 
acérrimo Sportinguista, só 
aumentaria o valor da bica 

quando o Sporting fosse 
Campeão.

A ser verdadeiro o mito 
teve o promitente de espe-
rar até ao ano 2000 - 18 
anos depois do título ante-
rior – para aumentar o pre-
ço da bica, sendo certo que 
o voltou a aumentar dois 
anos depois.

Agora foi uma espera 
de 19 anos para aumentar 
o valor da bica se no Café 
Brasil mantiveram a coe-
rência de critério de só au-
mentar o preço em ano de 
leão.

Bem, independente-
mente de, havendo lógica 
numérica no universo, a 
próxima espera ser de 20 
anos, neste glorioso ano de 
2021 há que dar os louros 
ao novo campeão. Para-
béns Sporting Clube de 
Portugal.

EDITORIAL

O aumento do valor da bica 
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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ENTREVISTA

F
oi em Paredes que 
Élvio Santiago nas-
ceu e desde cedo 

mostrou vocação para o es-
petáculo, os palcos sempre o 
cativaram e desde menino 
brincava aos artistas, can-
tando e dançando em frente 
ao espelho. Já lá vão 15 anos 
em que a música foi a escolha 
natural para este jovem in-
térprete que com o público 
partilha o seu talento e pro-
fissionalismo”. É desta forma 
que a editora Espacial define 
o cantor de Sobrosa.

Olhando à sua carreira de 
15 anos, talvez o público de 
lembre do maior sucesso de 
Élvio Santiago: "Vou excluir-te 
do meu orkut"! Este foi o tema 
que catapultou o cantor pare-
dense para o sucesso e para 
uma carreira que continua a 
ser feita passo a passo. O pós 
Pandemia irá marcar o regres-
so do cantor aos palcos com 
Viana do Castelo e Penafiel na 
agenda para Junho e Agosto. 

Esta é a entrevista a Élvio 
Santiago um cantor da casa 
com palco no Mundo.

Fale-me da sua ligação a 
Paredes

Sou natural de Paredes, 
nasci em Duas Igrejas e de-
pois com 3 meses fui para 
Sobrosa e continuo a viver cá 
e tenho muito orgulho em 
pertencer ao Concelho de 
Paredes.

É mais difícil para al-
guém chegar ao mundo da 
música sendo de Paredes 
ou, hoje em dia, as coisas 
são iguais para todos?

Acho que há muitas opor-
tunidades, mas no que diz 
respeito à música é preciso 
um investimento monetário. 
Mas consegue-se. Depois te-
mos que encontrar as pes-
soas certas. Hoje em dia não 
há muitas pessoas sérias e eu 
tive a sorte de encontrar es-
sas pessoas. No meu caso 
encontrei-me com o Alexan-

dre Faria (ainda hoje traba-
lho com ele noutros proje-
tos) e também com algumas 
figuras públicas que, de certa 
forma, me ajudaram a impul-
sionar a minha carreira.

Como definiria a sua car-
reira até agora?

Com muita seriedade, ho-
nestidade e muito respeito 
pela mesma. É assim que de-

fino este meu percurso de 15 
anos. Sempre a trabalhar de 
forma justa, sem nunca pre-
judicar ninguém. E acima de 
tudo lutando sempre. Tenho 
perfeita noção de que não 
me posso iludir. Num ano ou 
outro estás lá em cima, de-
pois acabas por estar mais 
esquecido, mas é mesmo as-
sim! Nunca devemos ter ou-
tro tipo de atitude só porque 

num ano estamos a ser mais 
falados. Temos que ser sem-
pre as mesmas pessoas.

“ESTA PAUSA FOI BOA”
A Pandemia parou tudo e 

a música ainda mais, apenas 
agora se começa a abrir um 
pouco. Como parte inte-
grante deste mundo cultu-
ral como é que viu este tem-
po de paragem forçada?

Élvio Santiago: “Tenho orgulho em  pertencer ao concelho de Paredes”
CULTURA. É de Paredes e tem palco no Mundo: Élvio Santiago tem 15 anos de carreira e continua com força e vontade de fazer um 
caminho em crescendo como até à data. No Pós-Pandemia o cantor de Sobrosa fala da carreira e de Paredes.O Rei de    Paredes 
como por muitos foi tratado é um exemplo de empreendedorismo e de amor pela terra. 

Nuno M. Silva  | texto
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Élvio Santiago: “Tenho orgulho em  pertencer ao concelho de Paredes”
Vou dizer uma coisa que, 

se calhar, vai ser motivo de 
crítica. É claro que é mau o 
que aconteceu, mas temos 
que ver as coisas pelo lado po-
sitivo. Esta pausa está a ser 
boa por um lado, pois temos 
que dar descanso às pessoas 
e estávamos numa altura em 
que já estavam fartas de mú-
sica. Somos muitos artistas, 
muito mais do mesmo. Por 
esse lado é bom. Por outro la-
do há colegas que acabam por 
se prejudicar porque ao não 
fazerem espetáculos ao vivo 
optam pela internet… Todos 
os fins-de-semana cantam 
em casa, sem condições e isso 
mata a música. Em primeiro 
porque não é profissional fa-
zer isso, em segundo estão a 
trabalhar de graça.

É possível utilizar as no-
vas plataformas, mas com o 
mínimo de condições e que 
possibilitem ao mesmo tem-
po rendimentos para os ar-
t i s t a s ,  p o i s  é  a  s u a 
profissão…

Apesar de ter 30 anos não 
sou muito a favor das novas 
tecnologias… Devia, se ca-
lhar utilizá-las mais. Mas pu-
xando um pouco atrás… Os 
colegas que fazem isso vão 
ter problemas, pois as pes-
soas começam a ter sede de 
espetáculos ao vivo e quan-
do abrir vão dizer: já vi na in-
ternet e faz isto, aquilo… As 
pessoas vão é querer ver os 
artistas que já não aparecem 
há muito tempo. Uma coisa é 
ir fazendo televisão, promo-
ção mas não mais que isso. 

Mas respondendo à vossa 
questão somos um país que 
se chama Portugal e não é 
como noutros países que as 
pessoas aderem aos espetá-
culos online. Colegas meus 
de renome já o fizeram e não 
ultrapassa cento e poucas 
pessoas…Um artista não po-
de viver com esse tipo de 
rendimentos.

“TENHO UMA MÁGOA 
COM A CIDADE 
DE PAREDES”
Estamos a começar a re-

tomar a actividade como é 
este reabrir de portas?

O primeiro espetáculo 
que fizer depois disto tudo 
vai ser a tremer as pernas… 
Se tudo mantiver a normali-
dade, terei espectáculo em 
Junho em Viana do Castelo e 
em Agosto na zona de Pena-
fiel. Eram datas de 2020 que 
as organizações remarcaram 
para este ano. É de louvar es-
tas pessoas e já me disseram 
que se tiver que ser adiado 
de novo, a data passa para 
2022. Mas será muito bom, 
pois as pessoas têm sede de 
espetáculos.

Para quando um grande 
espetáculo do Élvio Santiago 
no Concelho de Paredes?

Tenho uma mágoa com a 
cidade de Paredes, não com a 
minha terra (já lá toquei duas 
ou três vezes), não preciso es-
tar todos os anos… Mas aqui 
nunca se lembraram do Élvio! 

Tr a b a l h o  n ovo  p a r a 
quando?

Antes de responder quero 
agradecer ao Jornal O Pro-
gresso de Paredes, pois foi em 
2007 ou 2008 dos primeiros a 
fazer uma entrevista comigo e 
agora voltaram a lembrar-se 
de mim. O meu sincero obriga-
do. Quanto a trabalhos no-
vos… tenho cinco editados, o 
mais recente em 2019 mas 
mesmo com a Pandemia con-
segui ir divulgando. Aliás a mi-
nha editora falou comigo e um 
desses temas está a querer 
romper. Mas vou gravar um 
single ainda este ano para edi-
tar um CD, pois sou daqueles 
que ainda compram o CD!

“O QUE VIER 
É BEM-VINDO”
Qual o grande sonho que 

ainda está por concretizar 
na carreira?

Se fizessem essa pergun-
ta a outra pessoa, provavel-
mente diriam fazer um con-
certo na sala X ou Y. Para 
mim o que vier é bem-vindo! 
Nestes 15 anos já fiz muitas 
coisas boas, aliás logo no 
meu primeiro ano, passei a 
estar na boca de muita gente 
por algumas boas razões ou-
tras nem tanto. Tenho recor-
dações más e boas, mas se 
não fosse isso não tinha cres-
cido. Foi uma aprendizagem. 
Não tenho nenhum desejo 
especial. O futuro dirá!

E os fãs? Saudades? Al-
guma mensagem para eles?

Gosto mais da palavra 
apreciadores do meu traba-
lho. Tenho pessoas que gos-
tam de mim quer enquanto 
artista quer como pessoa. 
Quero agradecer a todos 
eles pois são essas pessoas 
que fazem de nós artistas. 
Tenho a sorte de ter pessoas 
que me seguem e gostam de 
mim.

E quem quiser seguir o Él-
vio Santiago como o poderá 
fazer nas redes sociais?

Site não tenho, mas po-
dem seguir-me no Facebook 
e no Instagram. Mas uso mais 
o Facebook pois o meu públi-
co é de uma faixa etária que 
usa mais essa rede social. 
Basta colocar Élvio Santiago 
e seguir.

PUB
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J
osé Guilherme Pache-
co é uma das mais ilus-
tres referências do 

Concelho de Paredes. A sua 
estátua no jardim em frente 
aos Paços do Concelho evi-
dencia a relevância que lhe é 
atribuída. Mais do que ter sido 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, cargo que 
desempenhou ao longo de se-
te anos, é lembrado pela visão 
e contributo que deu para o 
desenvolvimento do Conce-
lho: o telégrafo, a rede viária, a 
passagem do comboio e a 
construção de várias escolas.

José Guilherme Pacheco 
nasceu no Rio de Janeiro a 10 
de Fevereiro de 1821. Veio 
com os seus pais para Portugal 
ainda criança. Formou-se em 
direito na Universidade de 
Coimbra. Desempenhou vá-
rios cargos públicos. Foi co-
f u n d a d o r  d o  J o r n a l  d e 
Notícias.

Para comemorar o Bicen-
tenário do seu nascimento 
(1821 – 2021), a Câmara Mu-
nicipal de Paredes está a orga-
nizar um conjunto de iniciati-
vas socioculturais, reconhe-
cendo e homenageando a 
importante personalidade, 
tendo como momento de 
maior destaque a conferência 
que decorreu na Casa da Cul-
tura no passado dia 5 de Maio.

No programa das conferên-
cias constaram como oradores 
Ricardo Rocha (substituindo 
Fernando de Sousa inicialmen-
te previsto), José Pacheco Pe-
reira, historiadores, bem como 
o Secretário de Estado da Des-
centralização e da Administra-
ção Local, Jorge Botelho, e o 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre Al-
meida, e como moderadores 
estiveram presentes os jorna-
listas Carlos Daniel e João Pa-
checo Miranda.

Jorge Botelho afirma 
que descentralização 
terá que avançar
O Secretário de Estado 

Jorge Botelho abordou a au-
tonomia autárquica como pe-
ça chave para o desenvolvi-

mento. Segundo o governan-
te:  “Há competências  e 
assuntos que requerem uma 
gestão mais próxima dos cida-
dãos. As autarquias assumem 
um papel determinante na 
execução de medidas neces-
sárias para o bem-estar das 
populações. O desafio do Po-
der Autárquico passa pelo re-
forço gradual das suas capaci-
dades e pela criação de condi-
ções, de modo a que esta 
assunção de competências 
beneficie as populações”. Jor-
ge Botelho afirmou ainda que 
no futuro a descentralização 
terá mesmo que ser uma reali-

dade: “Cumprir a descentrali-
zação é fundamental para 
Portugal poder emergir na fa-

se pós-pandemia como um 
território mais coeso. Os Mu-
nicípios são promotores de 

desenvolvimento, sempre fo-
ram “.

Já sobre José Guilherme 

Pacheco, o Secretário de Esta-
do apontou: “Foi a expressão 
personificada do promotor do 

O Rei de Paredes nasceu há 200 anos
HOMENAGEM. Foi há dois séculos que, no outro lado do Atlântico, nasceu o Paredense mais ilustre da história: José Guilherme Pacheco!   O Rei de    Paredes como por muitos foi tratado é um exemplo de empreendedorismo e de amor pela terra. 

Nuno M. Silva  | texto
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HOMENAGEM. Foi há dois séculos que, no outro lado do Atlântico, nasceu o Paredense mais ilustre da história: José Guilherme Pacheco!   O Rei de    Paredes como por muitos foi tratado é um exemplo de empreendedorismo e de amor pela terra. 

poder local, que se trata de 
uma das conquistas mais im-
portantes do nosso regime 
democrático e fê-lo numa 
época tão difícil e diferente da 
nossa”.

Alexandre Almeida
“Lembrar o passado 
projetar o futuro”
O Presidente da Câmara 

Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida encerrou a 
conferência começando por 
referir que a melhor forma de 
homenagear José Guilherme 
Pacheco é: “Lembrar o passa-
do, trabalhar intensamente 
no presente e ousar projetar o 
futuro com ambição, humilda-

de e coragem. Lembrar a cria-
ção do concelho de Paredes e 
o papel que o Conselheiro Jo-
sé Guilherme teve nesse feito. 
Recordar a onda de progresso 
do século XIX, com a chegada 
do comboio, do telégrafo, das 
estradas nacionais e das esco-
las em que foi decisiva a in-
fluência do nosso homena-
geado. Ter presente as indús-
t r i a s  q u e  n a s c e r a m  e 
cresceram nos séculos XIX e 
XX, com destaque para o sec-
tor do mobiliário. Trabalhar 
intensamente no presente 
tendo plena consciência de 
quem somos, do que valemos, 
e dos problemas e necessida-
des que nos afetam”.

O autarca revelou ainda 
que Paredes é “um dos conce-
lhos mais jovens do país e com 
uma das mais baixas taxas de 
envelhecimento” além de ter 
“uma forte componente 
empresarial”. 

Alexandre Almeida referiu 
ainda: “Apesar do plano de in-
vestimentos em curso, e sem 
paralelo nos últimos anos em 
Paredes, temos ainda proble-
mas à espera de solução na 
área do saneamento básico, 
da habitação e da rede viária 
no interior do Concelho. Pode 
afirmar-se que apesar do mui-
to que foi e está a ser feito, há 
ainda muito que falta fazer. 
Ousamos projetar o futuro e 
olhá-lo com esperança”.

O presidente da Autarquia 
paredense depois de ter re-
lembrado as perdas humanas 
originadas pela Pandemia, 
olhou o futuro do Concelho: 
“Aceito como adquirido que o 
nosso futuro coletivo passa 
pela capacidade de a partir da 
sensação de crise, reconhecer 
vontades conjuntas e consen-
sos ente líderes em que a di-
versidade é essencial. Todos 
sabemos que a crise, por mais 
grave que seja, encerra sem-
pre várias oportunidades. O 
Plano de Recuperação e Resi-
liência é uma dessas oportuni-
dades que devemos aprovei-
tar ao máximo. As empresas, 
as organizações e o próprio 
Município têm o dever de tirar 
todo o proveito para os seus 
projetos de desenvolvimento, 
das verbas deste plano. Quan-
to à Câmara Municipal quero 
garantir que seguiremos a es-
tratégia e as práticas que te-
mos tido com os fundos 
comunitários”.

Alexandre Almeida refere, 
igualmente: “Estamos cons-
cientes que só com emprego é 
que conseguimos fixar e atrair 
pessoas para Paredes. Assim, 
iremos apostar fortemente no 
alargamento das nossas Zonas 
Industriais e na melhoria das 
acessibilidades às mesmas”.

O Presidente da Autarquia 
não se esqueceu dos mais jo-
vens, ou não fosse Paredes um 
dos concelhos mais rejuvenes-
cidos de Portugal: “Para fixar e 
atrair cada vez mais jovens pa-

HISTÓRICO E EXCLUSIVO
No baú dos documentos históricos o Jornal O Pro-

gresso de Paredes descobriu um assinado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Paredes, José 

Guilherme Pacheco, datado de 28 de Janeiro de 

1864. Este é um documento exclusivo que lhe 

mostramos aqui e que “dá licença a Serafim Ferrei-

ra Ribeiro Magalhães para tapar de parede a sua 

tapada da serra nos limites de Villa Cova de Carros 

no alinhamento do caminho público que vai do 

Barro Branco para Reiros sem prejuízo nem offen-

sa do mesmo caminho. Paredes e paços do conce-

lho 28 de janeiro de 1864. Assina O Presidente da 

Câmara José Guilherme Pacheco”.

ra Paredes iremos prosseguir a 
política de investimento em 
infra-estruturas de desporto e 
parques de Lazer por todo o 
concelho. Para estes jovens, 
queremos continuar a disponi-
bilizar um atual e tecnologica-
mente avançado parque de 
Centros Escolares. Sabemos 
que o sucesso do nosso tecido 
empresarial no futuro e da 
nossa sociedade como um to-
do, passa muito pelo sucesso 
da educação nos nossos Cen-
tros Escolares. E vamos alargar 
a rede de Creches com 4 novos 
estabelecimentos já em 2022”.

Alexandre Almeida refe-
riu ainda o Conselheiro José 
Guilherme, afirmando que 
“no seu tempo, foi exemplo 
de atuação estratégica e in-
tegrada com aposta na ino-
vação, como é o caso, por 
exemplo, do telégrafo. A sua 
obra em Paredes inspira-nos 
a querermos o melhor e o de-
senvolvimento mais susten-
tado para a nossa terra. Esta 
é também uma forma de lem-
brar e homenagear aquele a 
quem o povo carinhosamen-
te deu o nome de Rei de 
Paredes”.
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B
altazar Moreira1 e sua mulher di-
vidiram o Casal de Cima de Vila em 
duas ametades, por dois filhos.

1.ª ametade - 
Casal de Cima de Vila de Cima
Em 16/01/1689, a Mesa Abacial fez prazo 
desta ametade, que está no Livro J dos 
prazos novos, fls. 166, a Belchior Moreira 
(filho de Baltazar Moreira) e para a 1.ª mu-
lher com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas, e 
para um filho ou filha de entre ambos, em 
3.ª vida. Com ametade da renda atrás de-
clarada, e acrescentamento de 1/4 de ter-
çado. Foi escrivão Manuel de Seabra e 
Miranda, do concelho de Aguiar de 
Sousa.
Belchior Moreira casou, a 27/11/1690 na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria 
João, filha de Pedro João e de sua mulher, 
Isabel Antónia, moradores no Casal do Pe-
nedo. (C.G.2)

2.ª ametade -
Casal de Cima de Vila de Baixo
Em 20/01/1689, a Mesa Abacial fez prazo 
da outra ametade, que está no Livro J dos 
prazos novos, fls. 186, a Domingos Moreira 
(filho de Baltazar Moreira) e para a 1.ª mu-
lher com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas, e 
para um filho ou filha de entre ambos, em 
3.ª vida. Com ametade da renda atrás decla-
rada, e acrescentamento 1/4 de terçado. 
Cada vida desta ametade tem 250 reis de 
lutuosa. Foi escrivão Manuel de Seabra e 
Miranda, do concelho de Aguiar de Sousa. 
Domingos Moreira casou com Micaela 
Nogueira, do lugar do Penedo, freguesia 
da Sobreira.
Em 24/04/1719, a Mesa Abacial deu auto-
ridade a uma escritura de dote que fez Do-
mingos Moreira a seu filho João Moreira 
dos Reis. Nesta escritura, Domingos Mo-
reira também faz património a seu filho, 
padre Manuel Moreira (dos Reis), de algu-
mas terras deste Casal, com declaração 
que o dotado João Moreira será obrigado a 

pagar ainda ao Mosteiro o inventário de 
todo o Casal. Foi escrivão Bernardo Luís de 
Miranda, do concelho de Aguiar de Sousa.
J o ã o  M o r e i r a  d o s  R e i s  c a s o u ,  a 
16/10/1747 na igreja paroquial da So-
breira, com Catarina Antónia Josefa, filha 
de José Manuel e de sua mulher, Águeda 
Antónia, moradores no Casal da Ponte. 
Em 01/08/1747, se fez a escritura de dote 
de casamento, no tabelião Custódio Nu-
nes Coelho.
Em 07/07/1766, no estado de viúvo, João 
Moreira fez o seu testamento3 a favor de 
seu filho mais velho, Manuel. João Morei-
ra faleceu em 17/07/1766, no lugar de 
Castromil. Em 11/10/1766, a Mesa Aba-
cial fez prazo a Manuel Moreira dos Reis. 
(C.G.4).

NOTAS
1 Segundo a Árvore da antiga e nobre família dos Mo-

reiras, de Henrique Moreira da Cunha (1721-1730); 

irmão de:

- Inácio Moreira que casou a 12/08/1646 na igreja pa-

roquial da Sobreira, com Maria da Cunha, filha de Antó-

nio de Oliveira e de sua mulher Maria da Cunha, mora-

dores no Casal de Fundo de Vila em Casconha. (C.G, ver: 

LEÃO, Francisco Delfim Guimarães da Cunha – Genea-

logia da Família Leão de Parada de Todeia e Sobreira. 

Óbidos: Edição do Autor, 2012, p. 103).

- Frei Belchior da Chagas, religioso professo da religião de 

S. Francisco da província de Portugal e grande Pregador, 

faleceu com poucos anos de hábito.

- Padre Gaspar Moreira, ordenando-se de sacerdote do 

hábito de S. Pedro, foi opositor às igrejas de Padroado 

em Lisboa, e 30 anos cura na freguesia do Salvador de 

Paço de Sousa…, tendo de idade já de 80 e tantos anos 

poucas vezes disse missa, por estar muito enfermo e 

quase cego; tempo em que o Sr. Bispo do Porto por uma 

Pastoral que tudo obriga quem não mostrasse suas car-

tas de ordens em determinado tempo ficaria suspenso 

de exercer das ordens, e como ele as tinha perdido e não 

tirou outras por já não poder dizer missas e por ser de 

muitos anos e padecer de algumas enfermidades; por 

isso não fez justificação em como estava legitimamente 

ordenado, e no fim da sua vida não disse missa alguma, 

mas por esta causa, e não outra alguma, e da vida pre-

sente faleceu em a dita freguesia de Paço de Sousa a 

onde tinha sido Pároco, e no mosteiro da dita freguesia 

foi sepultado.

- Pedro Moreira que casou a 14/02/1663 na igreja pa-

roquial de Fonte Arcada, com Catarina Pais. (C.G.)

2 MOREIRA, P.e António Carlos – Monografia da fre-

guesia de Parada de Todêa, concelho de Paredes, Estu-

do Genealógico e outros assuntos. Porto: Ed. do Autor, 

1946. p. 112.

3 Em que nomeou sua fazenda em seu filho mais velho, 

com obrigação de acomodar seus irmãos, e fazer-lhe 

os bens de alma.

4 MOREIRA, P.e António Carlos – Monografia da fre-

guesia de Parada de Todêa, concelho de Paredes, Estu-

do Genealógico e outros assuntos. Porto: Ed. do Autor, 

1946. p. 115.

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Cima de Vila  
- II - (aldeia de Castromil)
    (continuação da edição anterior)

A
lguma vez pensaram conjugar estes dois conceitos? 
O que é que o pilates clínico tem haver com as rela-
ções psicológicas e sociais? Não é só uma aula com 

um fisioterapeuta e pacientes? Não é só para quem tem 
problemas físicos e patológicos? Não, a resposta é não! Pois 
felizmente, o pilates clínico não é só movimento, não é só 
alinhamento, não é só respiração, não é só trabalhar os 
músculos e concentração. Sim é tudo isto, mas acima de tu-
do, uma força enorme de compreensão, de inter e intra aju-
da, é disciplina, é rigor, é coragem, é reeducação, é aumento 
de auto-estima, é o aumento de desenvolvimento de capa-
cidades de personalidade e cognitiva, é a capacidade de 
transmitir ideias e sentimentos, é leveza do nosso corpo e 
mente, é o ganhar forças para soluções atrás perdidas...é 
isto e muito, muito mais.
Pilates clínico, envolve principalmente movimento em to-
dos os aspectos, sendo que, este se irradia para cada estória 
ao fim de alcançar e se tornar em história, onde o produto 
final é sem dúvida, a qualidade de vida. Cada estória é dife-
rente, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situa-
ção. Mas sempre com dedicação de ambas as partes, por-
que o trabalho tem de ser e deve ser realizado em conjunto. 
Todos dependemos uns dos outros, já pensaram mesmo 
nisso? O fisioterapeuta depende sempre do desempenho e 
determinação de cada paciente, para que o tratamento 
possa ser eficaz e tornar a pessoa mais funcional. Por outro 
lado, o paciente depende da nossa vocação, da nossa entre-
ga, do nosso amor pela profissão e especialmente, o amor e 
respeito pelas pessoas.
Cada lágrima; cada sorriso; cada olhar; cada expressão; 
agora escondidos na máscara. Contudo, é analisada em ca-
da aula com pormenor, é compreendida e respeitada para 
ser restabelecida. Sim, recuperação física, mas também 
mental e social. Basta, somente duas pessoas para desen-
volverem a parte social. Façamos em conjunto uma saúde 
melhor, porque nosso corpo e mente merece tudo de bom! 
Façamos história com final feliz na nossa saúde. Sim, basta 
querer, basta tentar, basta seguir em frente e nunca 
desistir. 

Pilates Clínico  
e as Relações Psicossociais

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA 
NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
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E
stas palavras estão a marcar o mo-
mento, mas em que consiste a Re-
quisição Civil?

Desde que vivemos em pandemia provo-
cada pela doença Covid-19, e nos perío-
dos em que foi decretado o Estado de 
Emergência pelo Presidente da Repúbli-
ca, que a requisição civil se tornou uma 
possibilidade para o Governo.
Mas, a requisição civil surgiu em 1974, 
tendo sido introduzida na Constituição 
da República Portuguesa durante o Go-
verno de Vasco Gonçalves.
E é no Decreto-Lei n.º 637/74 de 20 de 
Novembro que se contemplam as condi-
ções para a mesma, aí se define a requisi-

ção civil como um mecanismo que “asse-
gura o normal funcionamento de certas 
actividades fundamentais e cuja parali-
sação momentânea originaria graves 
perturbações na vida social e até politica 
em parte do território num sector da vi-
d a  n a c i o n a l  o u  n u m a  f r a c ç ã o  d a 
população”.
A requisição civil pode acontecer no do-
mínio da saúde, protecção civil, seguran-
ça, defesa nacional, entre outros. No 
entanto, só pode ser colocada em práti-
ca, caso a situação seja excepcionalmen-
te grave, de forma a que se garanta o 
normal funcionamento de serviços es-
senciais de interesse público ou de sec-
tores vitais da economia nacional.
A base da requisição civil é a “prestação 
de serviços, individual ou colectiva, a ce-
dência de bens móveis ou semoventes 
(que se move por si próprio), a utilização 
temporária de quaisquer bens, os servi-
ços públicos e as empresas públicas de 
economia mista ou privada”
A partir do momento em que a requisi-
ção civil é publicada tem efeitos imedia-

A
tualmente, vivemos num recolhi-
mento mundial que nos abraçou 
com um convite a nos esvaziar-

mos dos ruídos externos e a mergulhar-
mos no silêncio revelador que tanto se 
quer fazer ouvir. Um mergulho que nos 
leva ao entendimento de que o equilíbrio 
e a felicidade não dependem só do corpo 
físico e mental, mas também emocional e 
espiritual, e daí o aumento de atividades 
e hábitos que nos levaram a procurar uma 
melhor qualidade de vida.
Se antes da pandemia muitas pessoas se 
angustiavam porque sentiam que esta-
vam uma vida toda para saberem quem 
eram, hoje, neste Novo Mundo em que 

vivemos, sentem mais essa ansiedade… 
como se não fossem certas…como se pre-
cisassem de algo mais e por isso andam 
sempre numa busca externa, quando na 
verdade, está tudo cá dentro! 
Pare!.... Sinta!
Não avança na concretização dos seus 
sonhos, pois sente-se diminuído e consi-
dera não ser bom o suficiente? Não toma 
determinadas atitudes por vergonha que 
as considerem ridículas e estúpidas? Nos 
seus desafios pensa, frequentemente, 
que “não vai conseguir”? Deixou sempre 
algo por fazer, não se aventurando por 
conta das crenças e preconceitos de fa-
mília, da sociedade, da cultura e da reli-
gião? Compara-se com frequência aos 
outros e, ao querer ser como eles, nunca 
se permitiu viver a verdadeira liberdade 
de expressão e explorar o seu próprio po-
tencial? Exige de si mesmo e da sua pró-
pria imperfeição julgando-se e critican-
do-se a si e aos outros? Vive obedecendo 
a marcas, a estilo de cabelo e de roupa, 
dos saltos altos e da maquilhagem entre-
gando-lhes todo o seu poder e conver-

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Requisição Civil na Ordem do Dia

Mergulhe dentro de si mesmo

tos, todavia tem de ser efectivada 
por Portaria do Conselho de Minis-
tros que determine o âmbito de apli-
cação da mesma. Como tal, a Porta-
ria deve conter o objecto, duração, 
autoridade responsável pela execu-
ção da requisição e o regime de pres-
tação de trabalho requisitados.
Em caso de incumprimento, são pre-
vistas consequências disciplinares e 
até mesmo criminais contra o falto-
so, sendo que o trabalhador que re-
cuse exercer funções pode ser alvo 
de processo disciplinar, e no limite, 
pode invocar-se o crime de abando-
no de funções.
Esta figura da requisição civil já foi 
aplicada 32 vezes em Portugal, sendo 
os casos mais mediáticos, em 1976 a 
propósito da greve dos enfermeiros, 
e também já foi aplicada a requisição 
civil em empresas de transportes, CP 
e TAP, no ano de 1977 por Mário Soa-
res, em 1997 por António Guterres, 
em 2014 por Pedro Passos Coelho. 
No ano de 2019 tivemos a requisição 

civil no Governo de António Costa, 
aquando da greve dos motoristas de 
matérias perigosas.
Actualmente, a propósito da cerca 
sanitária em Odemira devido à Co-
vid-19, o caso discutido é o da requi-
sição civil das casas do complexo tu-
rístico Zmar, em que a requisição 
temporária por motivos de urgência 
e de interesse público determinou 
que o espaço ficava ao dispor para a 
realização de confinamento obriga-
tório de trabalhadores imigrantes.
Porém, a discussão deste caso pren-
de-se com o facto de que, a requisi-
ção temporária não pode abranger 
casas privadas, em virtude da viola-
ção do artigo 34.º, n.º 2 da Constitui-
ção que contempla expressamente 
que ninguém entra no domicílio de 
alguém sem uma ordem judicial. Ha-
vendo também quem defenda que, 
não estando em vigor o Estado de 
Emergência, os direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos deixam de 
estar suspensos, e como tal o Estado 
não pode intervir na propriedade 
privada e no domicilio familiar das 
pessoas.

tendo-se numa prisão e projeção do 
Ego, que luta a todo o custo, para es-
conder a verdadeira dor? Não se ama, 
não aceita o seu corpo, modificando-
-o num campo de batalha permanen-
te, na tentativa de o mudar? Vive ena-
morado do seu próprio ego, da sua 
imagem, tentando segurar, controlar, 
e manipular tudo e todos, nunca se 

permitindo libertar, para que possa 
fluir o verdadeiro prazer? 
Se sim…estes são sintomas da nossa 
humanidade em desenvolvimento. 
E não há julgamento, cada um, a seu 
tempo, faz o seu caminho de cresci-
mento e transformação, contudo…se 
este texto ressoar com o leitor…con-
fie…Mergulhe dentro de si mesmo! 
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O 
presidente da 
c o n c e l h i a  d o 
PSD e candidato 

à Câmara Municipal de Pare-
des, Ricardo Sousa acompa-
nhado por uma delegação de 
deputados do PSD eleitos 
pelo círculo do Porto, Carla 
Barros, Sofia Matos, Márcia 
Passos e António Cunha visi-
taram no passado dia 3 de 
Maio a Escola Secundária de 
Rebordosa.

Segundo informou a co-
mitiva no final da visita “o 
equipamento que foi alvo de 
obras, avaliadas em cerca de 
dois milhões de euros - finan-
ciadas na sua maioria pelos 
fundos comunitários -, conti-
nua a pecar por falta de con-
dições condignas para a co-
munidade escolar, nomeada-
mente para estudantes com 
deficiência, mormente aque-
les que sofrem de mobilida-
de reduzida”.

O  d e p u t a d o  A n t ó n i o 
Cunha referiu ainda que “o 
grupo parlamentar do PSD 
irá intervir na Assembleia 
da República sobre esta ine-
ficácia das obras, e pedir 
responsabilidades ao Go-

verno sobre esta matéria, 
bem como à Câmara Muni-
cipal de Paredes como enti-
dade responsável nesta par-
ceria e fiscalizadora da obra 
que ainda decorre, e decor-
rerá,  apesar dos prazos 
estabelecidos”.

Segundo António Cunha 
“não existiu um planeamen-
to sério para a execução da 
obra. As acessibilidades para 

alunos com deficiência mo-
tora são inexistentes, o aces-
so ao pavilhão não permite a 
entrada de uma ambulância 
em caso de urgência, as por-
tas – em caso de incêndio ou 
outro fator que exija uma 
saída rápida – abrem de fora 
para dentro, o que contraria 
completamente a lei no que 
concerne à segurança de 
pessoas. Nos laboratórios 

para aulas de Física e Quími-
ca não existem exaustores 

nem bancadas, tal como 
acontece com as salas desti-

nadas às disciplinas de Edu-
cação Visual, onde faltam la-
vatórios para os alunos lava-
rem as mãos no final das 
aulas. Outro, entre muitos 
problemas que afetam os 
alunos, é a falta de uma cal-
deira no pavilhão para aque-
cimento de água para os alu-
nos tomarem banho em con-
dições normais”.

O deputado social-demo-
crata afirma: “Vamos convi-
dar o Ministro da Educação, 
bem como Alexandre Almei-
da, o edil de Paredes, a saí-
rem do gabinete e visitarem 
a obra, inacabada e sem con-
dições para estudantes e 
professores, na EB Secundá-
ria de Rebordosa”.

Por sua vez,  Ricardo Sou-
sa referiu ter “ficado incré-
dulo com a falta de condi-
ções existentes neste espaço 
para os jovens que aqui estu-
dam nomeadamente para 
aqueles que mais dificulda-
des têm em termos físicos”. O 
candidato à Câmara Munici-
pal de Paredes referiu ainda: 
“Estamos no século XXI, Ale-
xandre Almeida deveria ter 
mais atenção com os nossos 
filhos que necessitam de me-
lhores atenções devido à sua 
incapacidade física”.

Deputados do PSD 
visitaram escola de Rebordosa
POLÍTICA. Uma delegação de deputados do PSD na Assembleia da República fizeram uma visita à Escola EB 2/3 de 
Rebordosa na companhia de Ricardo Sousa, candidato à Câmara Municipal de Paredes nas próximas eleições.

Nuno M. Silva  | texto

Álvaro Pinto é o candidato 
da CDU à Câmara de Paredes 
nas próximas eleições autár-
quicas. Na sessão de apresen-
tação ficaram também co-
nhecidas as candidaturas de 
Albertino Silva, atual presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Parada de Todeia, e recan-
didato, assim como de Cris-
tiano Ribeiro, atual deputado 
municipal pela CDU, a candi-
dato à presidência da Assem-
bleia Municipal de Paredes e 
à Junta de Freguesia de Cete.

Álvaro Pinto justificou a 
sua candidatura com o traba-
lho e a experiência autárqui-

ca e política que foi acumu-
lando ao longo destes anos, 
tendo referido: “Tenho um 
trabalho autárquico de três 
mandatos consecutivos, com 
duas maiorias absolutas em 
crescendo até à última elei-
ção. Um trabalho feito na as-
sembleia municipal e junto 
dos órgãos autárquicos, de 
intervenção, de luta, de preo-
cupação com aquilo que são 
os interesses dos pareden-
ses. A visão coletiva que tive 
enquanto presidente da Jun-
ta de Freguesia de Parada de 
Todeia nunca foi uma visão 
estreita, sempre tivemos 

u m a  v i s ã o  g l o b a l  d o 
concelho”.

O candidato da CDU refe-
riu ainda: “Temos a força e é 

esse capital que nos dá a força 
e a razão para sermos a candi-
datura ideal. Tendo a certeza 
do trabalho feito pelas câma-

ras da CDU no território na-
cional e onde a questão do sa-
neamento foi uma das priori-
d a d e s ,  é  n a t u r a l m e n t e 
vergonhoso e coloca Paredes, 
ao nível do terceiro mundo, 
não termos saneamento. Esta 
é uma realidade. Parece existir 
alguma vontade de sair de 
uma certa prisão dos grupos 
económicos, que tem apenas a 
visão do lucro. Esta é uma ideia 
que proliferou em muitos lo-
cais, mas a CDU sempre foi 
contra a privatização da água. 
Que fique claro que a CDU é a 
favor do resgaste. O resgate 
tem a ver com a passagem de 

imediato daquilo que é a con-
cessão da água e do sanea-
mento para a câmara munici-
pal, que passa a assumir essa 
responsabilidade toda, assim 
como a dos trabalhadores. 
Não é claro que rescindido o 
contrato, os trabalhadores te-
nham esse futuro assegurado. 
A partir daqui não há descul-
pas para que não se faça o sa-
neamento nas freguesias”.

Quanto aos objetivos elei-
torais para as autárquicas, o 
candidato comunista conver-
giu na ideia de que seria fun-
d a m e n t a l  e l e g e r  u m 
vereador.

Álvaro Pinto é candidato pela CDU à Câmara de Paredes
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DESTAQUE

A guerra da água
RESGATE. Be Water ou serviços municipalizados já a partir de 1 de Janeiro de 2022? Esta é a questão do momento com as 
aprovações em Executivo camarário e Assembleia Municipal do resgate e o processo que decorrer nos tribunais movido pela 
empresa privada.

SMAS. O presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida acredita que em Janeiro de 2002 os serviços municipalizados de 
água e saneamento estarão em funcionamento, até porque o Tribunal, para o autarca, irá dar razão ao interesse público do resgate.

Nuno M. Silva  | texto

Os órgãos autárquicos já 
deliberaram no sentido de 

se avançar para o resga-
te dos serviços de 
água e saneamento 
no concelho de Pare-
des. Por outro lado, a 

concessionária Be 
Water tem uma inter-
pretação diferente e 

interpôs uma ação no 
Tribunal Administrativo 

para parar as decisões da 
autarquia paredense. 

Na troca de argumentos, 
a Câmara afirma que o inte-
resse público está do seu la-
do porque a concessionária 
não tem cumprido com o 
protocolado, ao passo que 
do lado da Be Water se afir-
ma que este resgate não tem 
razão de ser.

Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, em entrevis-
ta ao jornal O Progresso de 
Paredes afirma que em 2022 
o concelho terá os seus 
SMAS (Serviço Municipali-
z a d o  d e  Á g u a s  e 
Saneamento).

Com a luz verde dada pe-
la Assembleia Municipal, na 
última reunião, para o res-
gate da água, será mesmo 
uma realidade em 2022 um 
serviço municipalizado no 
Concelho?

É o que a lei e o contrato 

de concessão determinam. A 
partir do momento em que é 
deliberado o resgate, come-
ça a contar o prazo de um ano 
até que a concessionada en-
tregue os serviços à conces-
sionária, neste caso à Câma-
ra. Ora, como a Assembleia 
Municipal deliberou o resga-
te em Dezembro de 2020, 
em Dezembro de 2021 ter-
mina esse prazo de um ano, e 
como tal os SMAS – Serviços 
Municipalizados de Água e 
Saneamento assumirão os 
serviços em Janeiro de 2022.

 
Quais as diferenças en-

tre esse futuro serviço mu-
nicipalizado e o atualmente 
existente?

A grande diferença é que 
os SMAS irão realizar os in-
vestimentos que a conces-
sionada já devia ter feito e 
até agora não fez. Para lhe 
dar uma ideia, ainda agora foi 

aprovada uma candidatura a 
fundos comunitários para 
avançarmos com as obras de 
saneamento nas freguesias 
de Recarei e Sobreira e de 
seguida seguir-se-ão outras 
e m p r e i t a d a s  n o u t r a s 
freguesias.

 
A criação desse serviço 

municipalizado irá criar no-
vos postos de trabalho?

É natural que alargando a 
área do concelho onde os 
SMAS passarão a ter sanea-
mento, nomeadamente em 
toda a zona Sul do Concelho, 
onde não há saneamento em 
lado nenhum, que se tenha 
de reforçar a  equipa de 
trabalho.

 
A Be Water aguarda que 

o Tribunal delibere sobre 
uma ação administrativa 
contra as decisões do execu-
tivo e da Assembleia Muni-

cipal. Teme que o Tribunal 
possa parar este processo?

Estou confiante que o Tri-
bunal reconhecerá, tal como 
nós reconhecemos em reu-
nião de Câmara e na Assem-
bleia Municipal, que o inte-
resse público em Paredes foi 
colocado em causa, pois a 
rede de saneamento neste 
momento, depois de 20 anos 
de concessão já deveria co-
brir todo o concelho e não 
cobre e como tal a população 
está privada de um bem es-
sencial como é o saneamen-
to básico e como tal vai res-
peitar a deliberação da As-
sembleia Municipal, que 
expressa a vontade da popu-
lação de Paredes. Até por-
que estamos na disposição 
de indemnizar a concessio-
nada, tal como previsto no 
contrato de concessão.

N.M.S.

A Câmara e Assembleia 
M u n i c i p a l  d e  P a r e d e s 
aprovaram o resgate da 
concessão de água e sa-
neamento com votos favo-
ráveis do PS e CDU. À di-
reita a opinião é diferente. 
PSD e CDS referem que 
esta não é a melhor forma 
d e  r e t i ra r  à  B e  Wa t e r  o 
serviço de águas e sanea-
mento do concelho. O PSD 
defendia uma renúncia de 
c o n t ra t o  p o r  i n c u m p r i -
mentos da empresa colo-
cando o seu voto favorável 
junto do PS se assim fosse. 
Já o CDS defende que a fa-
t u r a  a  p a g a r  s e r á  b e m 

maior e  que com os 
processos em tribu-
nal  que a Be Water 
interpôs a água po-
derá continuar na 
empresa privada.

O jornal O Pro-
gresso de Paredes 
ouviu todos os la-
d o s  e nvo l v i d o s  n a 
questão: Alexandre 
Almeida o presidente 
da Câmara Municipal, 
Alberto Carvalho Neto 
responsável  máximo da 
Be Water e os deputados 
municipais Rui Silva (PS), 
Soares Carneiro (PSD), 
Ana Raquel Coelho (CDS) 
e Cristiano Ribeiro (CDU). 
E s t a  é  a  r e p o r t a g e m  “a 
guerra da água”…

À esquerda a voz é única 
com PS e CDU a favor do re-

gresso imediato aos servi-
ços municipalizados, 
enquanto à direita sur-
gem dúvidas nos valo-
res a pagar e na forma 
como o processo está a 

ser conduzido.
Para já o previsto é 

que a 1 de Janeiro de 
2022 a concessão de água 

e saneamento volte para os 
serviços municipalizados a 
não ser que os tribunais 
dêem razão à Be Water e tu-
do se mantenha como até 
aqui com as eventuais in-
demnizações que possam 
decorrer daí. Na “guerra da 
á g u a ”  p a r a  j á  n ã o  h á 
vencedores.

ALEXANDRE ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES:

“SMAS irão realizar os investimentos que  a concessionada já devia ter feito”
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ALBERTO CARVALHO NETO, CEO DA BE WATER:

“Resgate é uma decisão política em ano de eleições”
BE WATER. Alberto Carvalho Neto CEO da Be Water falou com o jornal O Progresso de Paredes e revelou a vontade da empresa cumprir o contrato da concessão de água e saneamento no concelho, da mesma forma que aguarda pela decisão do Tribunal Administrativo sobre a 
ação que a empresa interpôs para anular as decisões do Exectivo camarário e Assembleia Municipal.

Nuno M. Silva  | texto

A
s perguntas fo-
ram colocadas e 
a  e m p r e s a  B e 

Water, responsável pela 
concessão da água e sa-
n e a m e n t o  n o  C o n c e l h o 
r e s p o n d e u  a o  j o r n a l  O 
Progresso de Paredes. Al-
berto Carvalho Neto acre-
dita que o Tribunal vai dar 
razão à empresa e afirma 
que esta é apenas uma de-
cisão política tomada em 
ano de eleições. Alberto 
Carvalho Neto afirma ain-
da que a concessionária 
quer cumprir o contrato 
até ao fim e refuta as acu-
sações do presidente da 
Câmara, Alexandre Almei-
da, de que não há investi-
m e n t o  e  ex i s t e m  f a l h a s 
contratuais. 

Câmara e Assembleia 
Municipal de Paredes já 
deliberaram no sentido de 
se avançar com o resgate 
da água e a criação de ser-
viços municipalizados. 
C o m o  v ê m  e s t a s 
decisões?

A decisão da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  P a r e d e s 
(CMP) de resgatar a con-
cessão de água e sanea-
mento no concelho é unila-
teral. A Be Water tem mais 
15 anos de contrato, capa-
cidade e vontade de cum-
prir o mesmo. Trata-se de 
uma decisão política, toma-
da em ano de eleições, com 
base num rascunho de adi-
tamento que não foi assina-
do e que vai penalizar forte-
mente o concelho e com-
prometer a resolução dos 
problemas existentes, por 
exemplo não apresenta 

uma solução a nível  dos 
subsistemas, pois tem havi-
do declarações do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes (PCMP) que tão 
depressa diz que vão ser in-
tegrados como não vão ser!

A questão do Tarifário 
Social é um desses casos. 
Existe desde 2017, mas só 
em Janeiro deste ano é que 
a Águas de Paredes foi con-
vocada para uma reunião 
sobre o tema, curiosamen-
te em ano de eleições au-
tárquicas. A Águas de Pare-
des comprometeu-se em 
Janeiro com uma solução 
de software, e apresentou a 
mesma à CMP. Aguardamos 
desde então que a Câmara 
disponibilize a informação 
necessária para proceder 
aos cálculos, quer do valor 
de comparticipação quer 
sobre os beneficiários des-

ta medida, mas até agora 
nada. Desde Janeiro, temos 
pedido mensalmente que a 
CMP avance com a listagem 
abrangida pela medida para 
realizarmos o desconto nas 
faturas, mas sem sucesso. 
Infelizmente, sem essa lis-
tagem não conseguimos 
saber quais são os agrega-
dos abrangidos pelo Tarifá-
r i o  S o c i a l .  E  e s t a  é  u m a 
questão essencial, sobretu-
do face ao contexto que vi-
vemos, pois existem meca-
nismos que prevêem apoio 
aos mais necessitados e não 
estão a ser implementados 
apenas por desinteresse da 
CMP em avançar com solu-
ções. O foco deveria ser a 
população,  o serviço de 
qualidade, a sustentabilida-
de, a redução de perdas, a 
eficiência da rede, mas não, 
a autarquia está meramen-

te preocupada com o resul-
tado das eleições, colocan-
do o serviço e apoio aos ha-
bitantes do concelho de 
P a r e d e s  e m  s e g u n d o 
plano.

 
A Be Water exige 133 

milhões de euros, enquan-
to a autarquia avança com 
um valor a rondar os 22 
milhões para o resgate. O 
que justifica esta diferen-
ça de valor?

Este valor foi calculado 
tendo por base o que está 
contratualmente estabele-
cido em termos de danos 
emergentes e lucros ces-
santes, bem como o reequi-
líbrio financeiro e as amor-
tizações de investimentos. 
Ainda nos faltam 15 anos 
de contrato e estamos to-
talmente disponíveis para o 
fazer. Mas a CM Paredes 

Cristiano Ribeiro depu-
tado municipal eleito nas 
listas da CDU e candidato 
nas próximas eleições pela 
coligação do PCP e do par-
tido Os Verdes a novo man-
dato tem sido o porta-voz 
do grupo parlamentar no 
órgão municipal.

Na Assembleia Municipal 
os eleitos da CDU votaram ao 
lado do PS na aprovação do 
resgate. 

Segundo  CDU o regresso 
dos serviços municipalizados 
são essenciais para um melhor 
funcionamento do saneamen-
to e da água em prol das 
populações. 

Para a CDU a "água nunca 
deveria ter saído da esfera 
pública".

A votação a favor do resga-
te da concessão da água e sa-
neamento no Concelho, voto 
em sintonia com o PS é justifi-
cada por Cristiano Ribeiro: “A 

CDU votou favoravelmente o 
processo de resgate da con-
cessão da água na Assembleia 
Municipal proposto pelo Exe-
cutivo Camarário  pelas razões 
que expôs nas Sessões da As-
sembleia Municipal e reuniões 
da Comissão de Representan-
tes. Sumariamente, a CDU dis-
se que assim pretende resol-
ver um grave erro histórico 
cometido por outros, e sempre 
com a oposição da CDU, erro 
esse que se manteve por quase 
duas décadas. Não serão ma-
nobras de diversão envolven-
do falsos pressupostos jurídi-
cos ou discursos catastrofistas 
para o futuro quem nos afasta-
rá do propósito de pôr fim à 
privatização dos serviços ou a 
alienar a água como bem públi-
co. Acrescentamos ser tempo 
de avançar com os investimen-
tos necessários à cobertura 
geral e equitativa do sanea-
mento no Concelho”.  N.M.S.

Ana Raquel Coelho, vi-
ce-presidente da concelhia 
do CDS Paredes e deputada 
na Assembleia Municipal 
começou por referir que “o 
processo de (re)municipali-
zação dos serviços de águas 
e saneamento corresponde 
a uma precipitação irres-
ponsável do presidente da 
câmara que, à revelia de to-
das as regras que defendem 
o interesse público e numa 
manifesta jogada eleitora-
lista, decidiu colocar em 
causa a sustentabilidade fi-
nanceira do município e 
que, mais uma vez, terá de 
ser pago por todos os muní-
cipes porque anunciou por 
diversas vezes ao longo 
destes 3 anos que estava 
e m  n e g o c i a ç õ e s  c o m  a 
BeWater e afirmou até que 
já tinha um acordo com a 
concessionária. Em vez dis-
so, decidiu-se pelo resgate 
do contrato sem tomar em 
conta que a autarquia esta-

va em incumprimento com 
a BeWater e faltavam ainda 
15 anos para o fim da con-
cessão. Daí resultou um 
processo judicial contra a 
autarquia, com a responsa-
b i l i d a d e  d e  A l ex a n d r e 
Almeida”

Sobre esse processo Ana 
Raquel Coelho afirma que 
existirão consequências: “A 
indemnização à BeWater. O 
presidente da câmara pro-
põe uma indemnização de 
22 milhões de euros e a 
Bewater reclama 133 mi-
lhões. O resultado deste 
contencioso desnecessário 
só será conhecido quando o 
tribunal  decidir.  Como 
exemplo comparativo, nu-
ma autarquia como a de 
Mafra, num estudo feito pe-
la mesma empresa que fez 
os cálculos para a câmara de 
Paredes, a autarquia pelos 3 
anos que faltavam para a 
conclusão da concessão 
propôs uma indemnização 

de 3 milhões e o tribunal (ar-
bitral) decidiu que a autar-
quia teria de pagar 7 vezes 
mais. Se compararmos os 
valores e se considerarmos 
que, em Paredes, faltam 
ainda 15 anos para o fim do 
contrato com a BeWater, 
bastaria multiplicar por 7 o 
valor de 22 milhões. Ou se-
ja, a autarquia corre o risco 
de ter de pagar mais de 130 
milhões de euros. Esta in-
certeza manter-se-á até o 
tribunal decidir, ou seja, não 
se sabe até quando”.

A deputada municipal do 
CDS continua: “A autarquia 
de forma autoritária quis 
impor a vontade eleitoralis-
ta de Alexandre Almeida ig-
norando as mais elementa-
res regras do Direito, es-
quecendo, por exemplo, 
que a BeWater poderia re-
correr à figura da Providên-
cia Cautelar para suspen-
der a decisão da Assembleia 
Municipal, o que fez e que 

poderá resultar, num futuro 
muito próximo, na suspen-
são da deliberação do res-
gate, o que fará com que a 
concessionária mantenha o 
serviço no concelho até de-
cisão final dos tribunais. 
Significa que a BeWater 
ainda ficará por cá mais 
tempo do que o anunciado 
por Alexandre Almeida e o 
seu executivo socialista”.

Para a dirigente do CDS a 
falta de decisão do processo 
contencioso que ainda de-
corre “a autarquia avançou 
com um pedido de emprésti-
mo de 20 milhões que, por 
ora não se sabe se serão para 
que fim. A terminar, a depu-
tada municipal do CDS afir-
ma: “Os consumidores do 
restante concelho que já 
pagaram os seus custos de 
ligação à rede de água e sa-
neamento, vão ter de com-
participar também no paga-
mento da divida contraída 
pela autarquia". N.M.S.

CRISTIANO RIBEIRO CDU:

“Resolver erro histórico 
cometido por outros”

ANA RAQUEL COELHO CDS:

“(re)municipalização é precipitação irresponsável”
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ALBERTO CARVALHO NETO, CEO DA BE WATER:

“Resgate é uma decisão política em ano de eleições”
BE WATER. Alberto Carvalho Neto CEO da Be Water falou com o jornal O Progresso de Paredes e revelou a vontade da empresa cumprir o contrato da concessão de água e saneamento no concelho, da mesma forma que aguarda pela decisão do Tribunal Administrativo sobre a 
ação que a empresa interpôs para anular as decisões do Exectivo camarário e Assembleia Municipal.

não quer que isso aconteça. 
As negociações começaram 
praticamente desde o inicio 
do mandato do atual PCMP, 
decorreram longas nego-
ciações, e houve várias re-
visões, tendo sido solicita-
do já numa última versão 
uma redução de perímetro 
por parte da CMP, sendo 
que do nosso lado, apenas 
solicitámos à autarquia pa-
ra assinar esse novo adita-
mento, queríamos um valor 
que seria proposto pela 
CMP assegurado com uma 
garantia bancaria, que nos 
protegesse como empresa, 
caso o município não cum-
prisse tal como tem vindo a 
ser desde 2015 com a atua-
lização das tarifas, decor-
rentes da inflação e de vá-
rios anos sem serem atuali-
z a d a s ,  t e n d o  e m 
consideração o aditamento 

anterior bem como o au-
mento dos custos de água 
em alta e energia…. Quando 
a autarquia se preparava 
para assinar um novo adita-
mento ao contrato, com ba-
se num modelo económico-
-financeiro e numa minuta 
previamente acordados 
connosco, recebemos, com 
surpresa, a informação de 
que a CMP pretendia res-
gatar a concessão. Esta mu-
dança súbita de intenção é 
reveladora da má-fé da au-
tarquia em todo este pro-
cesso. Face a este cenário, 
no dia 5 de Abril deste ano, 
a Be Water deu entrada, no 
Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto, com uma 
ação administrativa de im-
pugnação da deliberação 
da CMP e de condenação 
do município ao pagamento 
de uma indemnização de 

cerca de 133 milhões de eu-
ros. Aguardamos a decisão 
judicial. 

Caso o Tribunal dê razão 
ao Município o que preten-
de a Be Water fazer?

E s t a m o s  c o n f i a n t e s . 
Além da nossa ação que é es-
clarecedora, o estudo da 
CMP baseia se num milagre 
económico de uma taxa liga-
ção instantânea de pratica-
mente 100%, coisa que não 
se conseguiu fazer em cerca 
de duas décadas, tendo o 
atual PCMP prometido que 
durante o seu mandato che-
garíamos aos 75% de taxa de 
ligação e como vemos passa-
dos 3 anos nada aconteceu! 
Reforçando a posição temos 
o parecer da ERSAR que diz 
que não está demonstrado o 
interesse público neste res-
gate. O estudo da câmara 

tem demasiados erros bási-
cos. Sabemos bem qual tem 
sido o nosso desempenho: 
temos prestado, desde o pri-
meiro momento, um serviço 
de qualidade à população, 
sem nunca descurar os in-
vestimentos necessários, 
quer em termos de melhoria 
de infra-estruturas quer em 
termos de mão-de-obra. A 
CMP anuncia que só com 
resgate poderá ter apoios 
pelo POSEUR, o que nos sur-
preende pois esquece que 
ainda agora se concluiu a 
obra da ETAR de Campo que 
trata saneamento do Norte 
do concelho e que foi um 
projeto de candidatura ao 
Poseur pela Bewater. Tentá-
mos demonstrar ao PCMP 
que seria possível fazer-se 
investimentos na parte Sul 
do concelho, desde que nos 
entregassem efetivamente 

o s  m e s m o s  e  t e n t a r  t e r 
apoios, apoios esses, que ha-
vendo não poderiam ser in-
dexados à tarifa! Portanto 
com o mesmo montante que 
temos de investir até ao final 
da concessão, teríamos mais 
verbas para se fazer mais 
obra em todo o concelho, 
não aumentando as tarifas 
pelos excedentes de investi-
mentos… Mas não fomos 
ouvidos! Seremos sempre 
parte da solução, não do 
problema. Mas uma coisa é 
certa: estas decisões de na-
tureza estritamente política 
não contribuem, em nada, 
para que a população tenha 
acesso a serviços de exce-
lência por um preço social-
mente aceitável. Reforço 
que o foco deveria ser a sus-
tentabilidade, melhoria da 
rede, investimentos e liga-
ções efetivas!

O porta-voz do Partido 
Socialista na Assembleia Mu-
nicipal tem sido Rui Silva. O 
deputado municipal começa 
por referir: “Trata-se do cul-
minar de um processo, que 
pretendeu salvaguardar os 
interesses mais básicos dos 
Paredenses, o acesso univer-
sal de todos os seus habitan-
tes a uma rede de abasteci-
mento de água e saneamen-
to, que foi prometida à 20 
anos pelo então Executivo 
Camarário do PSD, quando 
entregou estes serviços a 
uma Entidade privada, a tro-
co de 10 milhões de euros, 
com a promessa que todo o 
Concelho seria dotado des-
tes serviços, promessa que 
nunca não foi concretizada, 
como todos nós sabemos, 
pois ainda hoje apresenta-
mos níveis muito baixos de 
cobertura nesta área, mais de 
50% do nosso Concelho ain-
da não possui rede de sanea-
mento básico”.

Para Rui Silva “só havia 
uma solução, o retorno des-
tes serviços à Gestão Munici-
pal, de onde nunca deveriam 
ter saído, pois o resultado fa-
lhado da sua venda/conces-
são levou ao atraso na resolu-
ção deste problema, e só a 
criação dos SMAS (serviços 
municipais de água e sanea-
mento), é que serve o interes-
se público dos munícipes de 
Paredes, pois só os SMAS ga-
rantem que se faça os investi-
mentos em saneamento e 
água, em falta no Concelho de 
Paredes, garantindo ao mes-
mo tempo a manutenção das 
tarifas, não haverá aumentos 
de preços nestes serviços es-
senciais à vida humana”. 

O representante socialis-
ta refere ainda: “Tudo isto se-
rá concretizado com o apro-
veitamento dos fundos co-
munitários destinados a esse 
tipo de investimentos, já de-
monstrado, com a apresenta-
ção de 2 candidaturas para a 

realização de saneamento 
nas freguesias da Sobreira e 
Recarei, já aprovadas pelo 
POSEUR, estando já outras a 
serem preparadas, para apro-
veitar os fundos ainda exis-
tentes, e que ainda vai ser 
aproveitado o PRR- Plano de 
Recuperação e Resiliência 
para a realização de mais in-
vestimentos em saneamento 
e água no Concelho de Pare-
des. Como se pode verificar, a 
razão está do nosso lado, e 
não podemos compreender e 
muito menos concordar com 
a posição do PSD nesta maté-
ria, pois o arrastar deste pro-
blema que criaram ao Conce-
lho, só iria retardar os investi-
mentos necessários em todo 
o território concelhio. Os pri-
meiros investimentos estão 
assim, aprovados e prontos 
para serem executados no 
terreno, vai ser feito aquilo 
que eles (PSD), não tiveram 
capacidade nem engenho pa-
ra fazerem". N.M.S.

Soares Carneiro líder da 
bancada social-democrata 
na Assembleia Municipal re-
feriu ao jornal O Progresso 
de Paredes que a questão do 
resgate da água e saneamen-
to à Be Water é “uma grande 
trapalhada do presidente da 
Câmara Municipal”, afirman-
do que “o PSD tinha propos-
to uma Assembleia Munici-
pal extraordinária que visava 
a resolução do contrato ba-
seado no incumprimento da 
concessionária que não rea-
lizou os investimentos acor-
dados, bem como a atualiza-
ção das tarifas, independen-
temente da entrega dos 
subsistemas”. 

O deputado municipal re-
fere ainda: “de 2008 a 2012 a 
Be Water não cumpriu nem 
as expetativas nem as obri-
gações, mas não queremos 
premiar a concessionária, 
queremos é recuperar a con-
cessão da água e saneamen-
to, lançar os investimentos 

necessários e colocá-los pa-
ra fora do Concelho”.

Dessa forma, segundo 
Soares Carneiro, “o Executi-
vo Municipal pensa que a Be 
Water não cumpriu mas em 
vez de penalizar pretende 
efectuar um resgate dando 
uma compensação”.

Para a bancada social-de-
mocrata da Assembleia Mu-
nicipal de paredes é claro: “O 
PSD disse que se a Câmara 
Municipal estivesse de acor-
do em resolver o contrato 
nós éramos solidários inde-
pendentemente de eles (Be 
Water) recorrerem aos tri-
bunais. Estávamos solidários 
com o PS e Executivo, o que 
não queremos nem defende-
mos ou aceitamos é que de-
pois de todos os incumpri-
mentos da Be Water se que-
r i a  c o m p e n s a r  c o m  u m 
resgate em vez de haver uma 
penalização contratual”. 

Para o PSD não existe 
uma garantia que a 1 de Ja-

neiro de 2022 a concessão 
passe para a alçada da Câma-
ra Municipal: “Temos que ver 
que o resgate da concessão 
ao contrário do que o presi-
dente da Autarquia afirma 
não é garantia que em 2022 
esteja entregue ao Municí-
pio. A Be Water interpôs 
uma ação no tribunal admi-
nistrativo e uma providência 
cautelar, que pretende sus-
pender provisoriamente a 
decisão da Câmara e da As-
sembleia Municipal. Se o tri-
bunal lhes der razão, no dia 1 
de Janeiro de 2022 o Municí-
pio não toma conta da con-
cessão e toda a justificação e 
retórica pode consistir numa 
falácia”.

A finalizar Soares Carnei-
ro refere: “No PSD temos a 
certeza que este resgate não 
vai custar 21 milhões de eu-
ros. Vai custar na ordem dos 
50 ou 65 milhões de euros e 
os paredenses vão ter que 
pagar essa fatura”. N.M.S.

RUI SILVA PS: 

“A razão está do nosso lado”

SOARES CARNEIRO PSD:

“Resgate não vai custar 21M euros”
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O 
Campeonato Eu-
ropeu de Futebol 
de 2020 (UEFA 

Euro 2020) que deveria ter si-
do o ano passado, devido à 
pandemia, apenas será este 
Verão. Na sua 16ª edição, será 
realizado em doze cidades de 
diferentes países europeus, 
em comemoração dos 60 anos 
do torneio, em vez de num só 
país. O jogo de abertura está 
marcado para o dia 11 de ju-
nho, no Estádio Olímpico em 
Roma, enquanto a final ocor-
rerá no dia 11 de julho no Está-
dio de Wembley, em Londres.

A Seleção Portuguesa de 
Futebol foi a vencedora da 

edição anterior (2016) e que-
rerá revalidar o título. Portu-
gal tem um dos melhores 
“planteis” e a convocatória fi-
nal deverá dar muitas dores 
de cabeça a Fernando Santos.

É precisamente esse exer-
cício que me proponho a fazer 
hoje. A cerca de um mês do 
campeonato, faço a minha re-
flexão sobre as 26 possíveis 
escolhas (pela primeira vez, 
além dos 23 habituais, pode-
rão ser convocados mais 3 
atletas), salvo imponderáveis 
de última hora, como lesões, 
que todos esperamos não 
acontecerem. Para a baliza, 
Rui Patrício, Anthony Lopes e 

Rui Silva devem ser os escolhi-
dos; José Sá será a reserva.

Para a defesa, prevejo que 
sejam oito. Na lateral direita, 
João Canelo e Nelson Seme-
do, com Cédric e Ricardo Pe-
reira à espreita; na esquerda, 
Raphael Guerreiro e Nuno 
Mendes serão escolhidos, 
com Mário Rui na sombra; pa-
ra o centro, Rúben Dias, Pepe, 
José Fonte e Domingos Duar-
te parecem levar vantagem, 
mas Rúben Semedo e Bruno 
Alves estão à espera que so-
bre para eles.

O meio campo parece-me 
ser o sector mais beneficiado 
pelo acréscimo de 3 nomes na 

convocatória. Assim sendo, 
aponto para oito: Danilo, Ru-
ben Neves, Palhinha, William, 
João Moutinho, Renato San-
ches, Bruno Fernandes e Sér-
gio Oliveira. André Gomes e 
Pedro Gonçalves ficam a 
aguardar.

No ataque, acho que serão 
sete escolhidos: Jota, Trincão, 
André Silva, João Félix, Ber-
nardo Silva, Paulinho e o inevi-
tável Cristiano Ronaldo que, 
com 36 anos, deve figurar pela 
última vez neste torneio. Pe-
dro Neto está lesionado, por 
isso excluído, ficando a expec-
tativa de ver se Rafa Silva ou 
Gonçalo Guedes entram nas 

escolhas. Sendo a final da Taça 
de Portugal a 23 de Maio, a 
convocatória do selecciona-
dor nacional deve ser no dia 
seguinte ou nessa semana.

Aceitam-se apostas.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Vem aí o Europeu – quem será convocado?

A
s equipas do Con-
celho de Paredes 
regressaram à ati-

vidade nos diversos campeo-
natos distritais da Associação 
de Futebol do Porto.

Na Divisão Elite Pró-Nacio-
nal série 3, o Aliados de Lorde-
lo entrou a perder em casa do 

líder Avintes por 1-0. Este do-
mingo a equipa paredense re-
cebe o FC Pedroso. Já na série 
5, o líder Rebordosa AC empa-
tou em casa a zero com o Vila 
Meã, enquanto o Aliança Gan-
dra  goleou 6-3 o Lixa. Este fim-
-de-semana o Aliança Gandra 
visita o Vila Meã, enquanto  

o Rebordosa AC joga na Lixa.
Na Divisão de Honra o SC 

Nun’Álvares que lidera a sua 
série venceu em casa o Caíde 
Rei por 2-1 e joga domingo no 
Câstelo da Maia.

Olhando à 1ª Divisão, na 
série 2 o FC Parada empatou a 
um golo no terreno do Ataen-

se, mesmo resultado caseiro 
do CCD Sobrado com o SC 
Campo. Este domingo há dérbi 
com o FC Parada a receber o 
CCD Sobrado.

Finalmente na 2ª Divisão, 
na série 1 o USC Baltar perdeu 
em casa por 2-1 com o Gomes 
da Costa, jogando este domin-

go próximo em casa com o Vila 
Boa Quires. Já na série 3 o Lu-
sos DB entrou com uma vitória 
caseira sobre o S. Pedro Fins 
(4-2) e joga este domingo fora 
com o ADC Frazão. No Futsal o 
USC Paredes na Divisão de Eli-
te empatou em casa a 6 golos 
com o Desp. Ordem. A forma-

ção paredense vai folgar este 
fim-de-semana regressando à 
competição a 22 de Maio, fora, 
com o Vila Futsal. Finalmente o 
SC Nun’Álvares que atua na 1ª 
Divisão perdeu em casa 2-1 
com o ADC Figueiras. Este do-
mingo a equipa paredense joga 
fora com o GD Casa do Gaiato.

Resultados para todos os gostos 
no regresso dos distritais



15Sexta-feira 14 de Maio de 2021  oprogressodePAREDES

DESPORTO

PUB

A 
“check-down” 
de Baltar, tal co-
mo todo o Rali 

de Portugal 2021 não terá a 
presença do público devido 
à situação Pandémica que 
se atravessa no País e no 
Mundo. A melhor forma de 
acompanhar todas as emo-
ções deste Rali de Portugal 
será através da transmis-
são televisiva que será as-
segurada pela organização 
no site do WRC e pela RTP.

A etapa portuguesa do 
Campeonato do Mundo 
de Ralis disputa-se entre 
os próximos dias 20 e 23 
de Maio e é  na “check-
-down”, no dia 20, que os 
pilotos e mecânicos tes-
tam os últimos pormeno-
res de afinação dos carros. 
As primeiras máquinas do 
rali  passam na pista de 
Baltar às 9h00.

Na salvaguarda do inte-
resse da saúde pública, “a 
Câmara Municipal de Pare-
des na avaliação contínua 
do risco, tendo em conta a 

imprevisibilidade da evolu-
ção da Pandemia, entende 
que a presença de público 
pode representar risco pa-
ra a população. O Municí-
pio de Paredes apela à sen-
sibilização da população 
para o risco que a presença 
de público representa no 
contexto atual da Pande-
mia da Covid-19”, refere a 
Autarquia em nota enviada 
à Comunicação Social. 

Na mesma comunica-
ção, a Câmara refere: “Em 

articulação com as forças 
de segurança, a Autarquia 
fará um controlo apertado 
para dissuadir a aproxima-
ção de público às zonas li-
mítrofes da competição 
desportiva”.

Para já existe uma certe-
za o Rali de Portugal vai 
percorrer o Norte e Centro 
do país sem a habitual pre-
sença de público. Mas de 20 
a 23 deste mês os motores 
vão acelerar nas estradas 
nacionais.

Rali de Portugal 
em Baltar  
sem público
RALI. Estará de regresso a Portugal, com passagem em 
Baltar, o Rali de Portugal. Este ano a prova do Campeonato 
do Mundo de Ralis (WRC) não terá a presença de público 
em nenhum momento.

Nuno M. Silva  | texto

A Câmara Municipal de 
Paredes vai interditar e 
condicionar a circulação 
automóvel em várias es-
tradas do Concelho, no-
meadamente em Baltar e 
Vandoma, das 16h00 do 
dia 19 até às 16h00 do dia 
20 de maio, devido à reali-

zação do Chek-down Bal-
t a r - Pa r e d e s  d o  R a l i  d e 
Portugal.

Para garantir a seguran-
ça de todos, a autarquia de 
Paredes e a organização do 
Vodafone Rally de Portu-
gal 2021 exigem o cumpri-
mento de todas as indica-

ções da GNR. Devido à si-
t u a ç ã o  p a n d é m i c a  n ã o 
haverá público na prova 
desportiva que tem lugar, 
em Baltar, Paredes. O Mu-
nicípio agradece a melhor 
colaboração e informa so-
bre os seguintes condicio-
nalismos de trânsito:

Corte de ruas em Baltar
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Na consignação do im-
posto, previstas na declara-
ção de IRS, em vez de dar di-
nheiro ou bens, desvia parte 
do imposto que iria para os 
cofres do Estado para uma 
instituição à sua escolha. Es-
ta ação não tem custos para 
o contribuinte: 0,5% são re-
tirados do imposto total que 
o Estado liquida, e não do 
que será devolvido ao con-
tribuinte, caso tenha direito 
à restituição de IRS. Todos 
os anos, pode doar 0,5% do 
seu IRS a uma entidade par-
ticular ou de solidariedade 
social, religiosa ou de utili-

dade pública reconhecida 
pelo Estado. Para tal, preen-
cha a declaração de IRS com 
o nome da instituição e o 
número  
de contribuinte em NIPC. 
D e s t e  m o d o ,  f a z  u m  
“donativo”, utilizando mon-
tantes que, em vez de irem 
p a r a  o s  c o f r e s  d o  
Estado, são doados à insti-
tuição da sua preferência.  O 
EMAUS  é uma instituição 
que precisa do nosso apoio 
p a r a  c o n t i n u a r  
a efetuar o seu excelen- 
te trabalho junto daque-les 
que são apenas diferentes. 
Apoie o EMAUS de Baltar.  

Apoie   o EMAUS
de Baltar e Paredes
NIF: 501744614

    BALTAR

Retire uma fatia ao  
Estado por uma boa causa

FAUSTINO 
 SOUSA

Os Bombeiros Vo-
luntários de Baltar rece-
beram o novo VFCI 02 
(Veículo Florestal de 
Combate a Incêndios). 
Este veículo será um re-
forço importante para a 
melhoria da  capacidade 

de resposta às diversas 
solicitações da popula-
ção, e vai melhorar a se-
gurança e o profissiona-
lismo dos elementos do 
quadro ativo, que traba-
lham diariamente na 
corporação. 

A Vila de Baltar  volta a 
integrar a edição 2021 do 
Rally de Portugal , prova 
que decorre de 20 a 23 de 
maio, e que marca o arran-
que daquela que é a com-
petição mais emblemática 
do desporto automóvel no 
país. O Kartódromo de 

Baltar , uma pista muito 
considerada junto dos 
amantes do desporto au-
tomóvel, recebe logo na 
manhã do próximo dia 20, 
o arranque de uma com-
petição que todos os anos 
é esperada com grande 
expectativa.

A primeira Assembleia 
de Freguesia realizou-se no 
passado dia 12 de Maio 
(quarta-feira), pelas 21 ho-
ras, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia. Entre outros 
pontos da ordem de traba-
lhos, foi discutido e analisa-
do o relatório da Conta de 

Gerência de 2020. Outro 
ponto importante da reu-
nião, foi a proposta de Im-
plementação do SIADAP 
(Sistema Integrado de Ava-
liação de Desempenho da 
Administração Pública), que 
f o i  a p r o v a d o  p e l a 
Assembleia.

Bombeiros de Baltar 
receberam  
um grande reforço

Rally de Portugal  
que começa 
em Baltar sem público

Assembleia de  
Freguesia aprovou as  
Contas de Gerência 2020
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No passado 8 de Maio de 
2021 no complexo Despor-
tivo de Azevido foram pre-
miados os atletas da forma-
ção do Rebordosa Atlético 
Clube que no segundo pe-

r í o d o  d o  a n o  l e t i v o  d e 
2020/2021 mostraram que 
é possível praticar desporto 
sem que isso prejudique o 
seu desempenho escolar. 
Numa cerimónia simples, 
devido à situação pandémi-
c a ,  a  r e s p o n s á v e l  p e l o 
Acompanhamento Social e 
Escolar, a Prof. Adelaide Sil-
va, procedeu à entrega dos 
respetivos diplomas de mé-
rito escolar.

Os premiados foram os se-
guintes atletas: Dinis Coelho 
Eiras (Sub 10), Pedro Ema-
nuel Silva (Sub 10), Gonçalo 
Rafael Sousa (Sub 11), Pedro 
Roque (Sub 13), Bruno Paiva 
(Sub 15), Diogo Ferreira (Sub 
17). Aos restantes atletas 
uma palavra de incentivo pa-
ra continuarem a ser alunos 
empenhados pois o dia de 
serem eles os reconhecidos 
chegará brevemente.

    REBORDOSA

Entrega dos diplomas  
de mérito escolar

PAULO 
PINHEIRO

Foi no dia 7 de Maio que 
a APPIS - Associação Pare-
des pela Inclusão Social co-
locou um posto móvel no 
recinto da Junta de Fregue-

sia de Rebordosa para reali-
zar uma ação de rastreio à 
COVID. Esta ação teve co-
mo objetivo realizar testes 
a COVID a todos utentes.

No passado dia 9 de 
Maio de 2021 o grupo Re-
b o r d o s e n s e  d e  Te a t r o 
Tru’peça festejou 13º ani-
versário, enquanto grupo 
dedicado à arte do palco, 
Tru’peça – Associação Cul-
tural, constituída em 2008. 
Desde a sua fundação vem 
evidenciando uma regular 
actividade.

Esta simpática associa-
ção cultural que é a Tru’peça, 
especialmente vocacionada 
para as artes de representa-

ção na nossa cidade, que le-
va a vários pontos o nome de 
Rebordosa, nomeadamente 
na representação das peças 
de teatro. De referir que es-
te Grupo de Teatro é um gru-
po amador habituado a com-
petir taco a taco demons-
trando assim nas várias 
peças que já apresentaram 
serem elementos de grande 
profissionalismo.

Devido ao momento 
pandémico que vivemos es-
te festejo foi apenas virtual.

APPIS faz  
rastreio COVID

TRU’PEÇA completou 
mais um ano de vida
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A 
maior desgraça de uma nação pobre é 
que, em vez de produzir riqueza, pro-
duz ricos.” Mia Couto

Enquanto se detetam inqualificáveis viola-
ções dos direitos humanos e laborais dos mi-
grantes e da população portuguesa, o governo 
o que faz, recorre ao show off para apresentar 
medidas europeias para a função social. 

Se o ridículo matasse, teríamos um caso gra-
ve de suicídio coletivo.

A presidência portuguesa da CEE, revela a 
preocupação dos nossos governantes em ga-
rantir lugares futuros nos órgãos da CEE. Por-
tugal tem graves deficiências a nível social. Os 
sem abrigo são um dos exemplos. E enquanto 
estes dormem pelas ruas do Porto e outras ci-
dades do país, em condições sub humanas, o 
Governo gasta milhares de euros numa cimeira 
de charme para garantir tachos dentro da CEE. 

Porque a Cimeira e as suas ocas conclusões só 
servem esse fim. Uma afronta às centenas de 
associações e voluntários que todos os dias ser-
vem refeições aos sem abrigo. O Governo diz 
que vai fazer, a CEE vai comprometer-se no fu-
turo. No entanto os voluntários e as suas asso-
ciações exercem já hoje a função social que ca-
be ao Estado.

Tenham vergonha. Espero que as sobras dos 
faustosos almoços e jantares tenham sido 
aproveitadas para distribuir pelos sem abrigo.

Esta cimeira faz lembrar os velhos “chás de 
caridade” de antigamente, faustosamente or-
ganizados para angariar fundos para os pobres, 
mas que no fim nada restava para esses mes-
mos pobres.

Existe claramente um caso de emergência 
nacional, confinar o Governo e levantar uma 
cerca sanitária que impeça o mesmo de dela-
pidar os fundos públicos para fins pessoais. A 
arrogância e manifesto desprezo deste Go-
verno pelos direitos das pessoas tem expres-
são manifesta na requisição civil do ZMAR. 
Mais ainda o manifesto desprezo pelos direi-
tos individuais dos cidadãos. Nada justifica a 
forma como o governo agiu. Prepotente e di-
tatorial na ocupação selvagem do ZMAR. 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

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

Habitação - uma exigência
(primeira de várias reflexões)

A 
Habitação é um direito in-
constitucional, esquecemo-
-nos muitas vezes. O acesso a 

uma habitação condigna é portanto, e 
antes de tudo, uma exigência demo-
crática de uma sociedade civilizada.
Sabemos que a negação desse direi-
to, as limitações desse direito, as 
dificuldades dos cidadãos, resultam 
entre outros aspetos da especula-
ção imobiliária desenfreada e da 
pressão turística em certos locais 
centrais das grandes cidades.  
A deslocalização de famílias para as 
periferias para além da desertifica-
ção do centro e estagnação do co-
mércio e outras atividades, provoca 
desenraizamento e agrava condi-
ções sociais já por si muito precárias. 
Alguns consideram isto uma inevita-
bilidade, eu considero isto uma reali-
dade a exigir medidas articuladas de 
contensão ou de reversão.  
Nas periferias dos grandes centros 
assiste-se a aumento significativo 
dos valores das rendas e dos valores 
de venda dos imoveis, uma real difi-
culdade na compra ou arrendamen-
to a preços acessíveis para satisfa-
zer necessidades de famílias em 
condições de dignidade. O mercado 
responde assim a uma lei de oferta e 
procura impiedosa.
A Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, por exemplo, possui cente-
nas, senão milhares, de casas no 
centro do Porto, algumas ainda pre-
cariamente habitáveis, muitas ou-
tras entaipadas e em degradação 
evidente. Percebe-se mal (muito 
mal…) que não haja acordo Estado/ 
CM Porto / Santa Casa da Miseri-
córdia do Porto / Industriais da 
Construção para recuperar essas 
habitações, esses espaços que são 
estrategicamente valorizados (por 
exemplo, junto a entradas do Me-
tropolitano). O interesse público da 
reabilitação dessas habitações e es-
paços parece por demais evidente.
Ate há bem pouco tempo, apostou-
-se desenfreadamente na constru-
ção e licenciamento de alojamentos 
não permanentes, para oferta turís-
tica, o chamado Alojamento Local. 

Em tempo de redução turística, ou 
pelo menos da normalização de flu-
xos turísticos, seria conveniente 
reverter para o mercado do arren-
damento habitacional muitos des-
ses locais, adaptando dimensão 
adequada e qualidade.
Mas há autarcas como o Presidente 
da Câmara do Porto mais sensíveis a 
defender localmente interesses 
próprios ou familiares na urbaniza-
ção de terrenos do que estrategica-
mente e sistematicamente respon-
d e r  à  n e c e s s á r i a  r e a b i l i t a ç ã o 
urbana.
O momento atual exige ainda mais 
atenção à matéria da habitação _ o 
aumento do desemprego, a quebra 
de salários e de rendimentos das fa-
mílias, traduzir-se-á, previsivel-
mente em dificuldades acrescidas 
para suportarem custos com a habi-
tação, nomeadamente com o crédi-
to bancário. Não surpreenderá se a 
procura de arrendamento aumen-
tar ou se se verificar novas (e adicio-
nais) situações de sobrelotação das 
h a b i t a ç õ e s ,  c o m  f a m í l i a s  a 
“juntarem-se”.
Queiram ou não queiram os liberais 
mais empedernidos, ao Estado cabe 
responsabilidades, compromissos e 
investimentos na garantia de habi-
tação adequada, em condições de 
higiene e conforto, com preserva-
ção da intimidade pessoal e privaci-
dade familiar.

A Feira das Vaidades, e o novo filme  de Cabrita…James Cabrita!

E
ste país está cada vez mais socialista! O 
Partido Socialista (PS) está perto da 
maioria absoluta nas sondagens legis-

lativas e  o PS vai para as autárquicas com mais 
de 160 câmaras municipais em seu poder e 
com o poder do Estado Central a publicitar ou 
a suportar essa hegemonia.
Ora, com um governo de esquerda aposta-
do no aumento da despesa pública e na con-
centração de poder no Estado e suportado 
pelos Bloco de Esquerda e Partido Comu-
nista Português, não podemos almejar uma 
grande mudança de vida que permita so-
nhar com mais progresso, ou sustentabili-
dade para o país ou sequer com uma nossa 
vida mais desafogada. Pelo contrário, en-
tende-se com normalidade a saída para o 
estrangeiro da força de trabalho jovem que 
procura melhores condições de vida.
Já por várias vezes me referi neste espaço 

aos bloqueios de liberdade (sobretudo du-
rante esta Pandemia), à falta de uma linha 
económica coerente e sobretudo não pena-
lizadora de impostos às empresas (nas con-
trovérsias de um ministro de extrema es-
querda nos transportes e um ministro de 
centro-direita na economia), à ausência de 
uma política ambiental que proteja os valo-
res naturais e do património, ou até a falta 
de rigor de políticas sociais que promovam 
a justiça e a igualdade. Vivemos por isso 
num cenário que aparenta um teatro de 
“políticas públicas”, uma vez que o líder de 
toda esta contenda ensaia verdadeiros mo-
mentos hilários de digno registo cinemato-
gráfico e os últimos dias foram muito bons 
nisso mesmo: 
1º. A entrevista de António Costa a desancar 
fortemente no líder da oposição, aquele que 
tem a mania de ser perseguido por jornalistas 
e de odiar toda a justiça em Portugal!!! Sem 
dúvida um fantástico momento para rir de-
pois do Juiz Ivo Rosa ter ilibado o ex-Primeiro-
-Ministro preso da maioria dos crimes come-
tidos e imediatamente antes do seu secretá-
rio de Estado Galamba tratar os jornalistas de 
um programa de televisão da estação pública 
como sendo “estrume” devido à investigação 
dos megalómanos negócios rodeados da sus-
peita do passado socrático recente;

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

O colinho So(cra)cialista
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Ainda pensei que por informação da policia 
secreta, fosse detetado que no ZMAR poderia 
afinal estarem instalados o Rambo, o Extermi-
nador Implacável, ou pior, o Jonh Wick, pelo 
que se justificaria tal invasão e talvez até pecas-
se por defeito, porque faltavam o apoio de 
meios aéreos e militares. 

Mas não, eram pessoas normais. Mas Cabri-
ta, James Cabrita, não facilita.

Lembra tempos do Prec. A esquerda no seu 
melhor, mostrando o seu pior. E preocupa-me 
que in1competentes como estes governem o 
país e que venham a ocupar lugares de relevân-
cia na CEE.

O Governo quis limpar a vergonha nacional 
com os migrantes, levando os mesmos para um 
gueto onde calariam os media. 

Mas o direito à indignação é algo inerente à 
pessoa humana e os afetados com a atitude 
execrável do governo reagiram e foi pior a 
emenda que o soneto. E temos o Supremo Tri-
b u n a l  A d m i n i s t ra t i vo  a  c o n f i r m a r  a 
indignação.

"A maior desgraça de uma nação pobre é 
que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. 
Mas ricos sem riqueza. Na realidade, melhor 
seria chamá-los não de ricos mas de endinhei-
rados. Rico é quem possui meios de produção. 
Rico é quem gera dinheiro e dá emprego. Endi-
nheirado é quem simplesmente tem dinheiro. 
Ou que pensa que tem. Porque, na realidade, o 
dinheiro é que o tem a ele."

Mia Couto

A Feira das Vaidades, e o novo filme  de Cabrita…James Cabrita!

psilvaparedes@gmail.com

Comemorar a Europa  
de múltiplas formas

T
odos os anos, no dia 9 de maio, co-
memora-se o dia da Europa; fes-
tejando-se a paz e a unidade do 

continente europeu. Esta data assinala o 
aniversário da histórica Declaração 
Schuman, num discurso proferido em 
Paris, em 1950, o então Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros francês, expôs a sua 
visão de uma nova forma de cooperação 
política na Europa, visão essa que veio 
dar origem à União Europeia.
A data foi assinalada em Paredes com a 
abertura do Centro Europe Direct AMP, e 
vai terminar no próximo dia 14 de Maio 
com a apresentação de mais um projeto 
Europeu, dos muitos em que o Município 
participa, e que só são possíveis por via da 
adesão de Portugal à União Europeia,
Este é apenas um dos muitos bons 
exemplos dos benefícios da nossa ade-
são à U.E., na cerimónia de abertura foi 
possível conhecer o outros bons exem-
plos dos apoios comunitários, o caso 
dos projetos Erasmus, de que o Agrupa-
mento de Escolas de Vilela é um exce-
lente exemplo a nível nacional e o exem-
plo da Cespu Europa.
Paredes é parceiro num projeto Europeu, 
denominado GEOpard, liderado pela Fe-
deração Italiana de Atletismo e em con-
junto com várias cidades europeias (Itá-
lia, Portugal, Alemanha, Estónia, Bélgica) 
terá uma monitorização sobre a utiliza-
ção da corrida e da caminhada como meio 
para um estilo de vida ativo e saudável,  de 
prevenção da radicalização e integração 
social através do desporto.
Para darmos resposta ao projeto, cria-
mos uma ação local, denominada - SOU 
LIVRE DE SER SAUDÁVEL - A união de 
todos os Paredenses que aceitem este 
desafio é feita através da utilização de 
uma aplicação específica (Usep - Já dis-
ponível para download), a instalar no te-
lemóvel de cada um e que faz o registo 

dos quilómetros efetuados, sejam a ca-
minhar e/ou a correr. Este é um desafio 
promovido localmente pela Câmara 
Municipal de Paredes, em parceria com 
o CLDS 4G e 4 clubes locais, ligados à 
modalidade, sendo eles: Associação No-
turnos de Paredes, Centro Cultural e 
Recreativo de Vilarinho de Baixo - Ke-
medo Team, ParJovem Associação de 
Paredes e Paredes Aventura - Associa-
ção Cultural e Musical de Paredes.
 De maio a setembro, serão vários os de-
safios propostos que têm como foco prin-
cipal a promoção de estilos de vida ativos 
e saudáveis, apelando ao desconfinamen-
to consciente e responsável. A corrida e a 
caminhada são as atividades  a privilegiar 
neste evento, em que o desafio é que to-
dos, cumprindo as normas preconizadas 
pela DGS (Direção-Geral da Saúde) pos-
sam fazer corrida e caminhada nas ruas e 
trilhos juntos às suas residências.
 Ao longo do tempo desta ação, vão sendo 
convidados vários embaixadores influen-
tes na sociedade paredense, com teste-
munhos de incentivo e de participação.
 O SOU LIVRE DE SER SAUDÁVEL - terá 
como ponto alto a semana europeia de 
desporto e o dia mundial da atividade físi-
ca (29 setembro), com evento ainda a pro-
gramar mediante situação pandémica.
 Neste momento está a decorrer um de-
safio lançado por Itália (EM PLENO DES-
VOLVIMENTO A CHALLENGE DE GEO-
PARD: E VOCÊ ESTÁ? Alguns dias atrás 
começou o challenge que nasceu da par-
ceria entre GEOpard e Ustep. Partindo 
de Catania em 4 semanas, chegaremos a 
Paredes, em Portugal. Todas as semanas 
percorremos um pedaço da distância: de 
3 a 9 de maio tentaremos cobrir o percur-
so Catania - Nápoles (cerca de 600 km). 
Participe também do nosso desafio: re-
gistre-se no website do GeEOpard e co-
mece a correr!!! <https://www.facebook.
com/geopardproject>
O Geopard terá desenvolvimento duran-
te o ano de 2021. Em 2022 dará lugar ao 
Geolab que consta de cada país selecio-
nar 15 jovens para formação de treinado-
res de rua, na modalidade de corrida. Du-
rante este ano vamos fazer essa seleção 
para em janeiro dar início ao Geolad

Por
PAULO
SILVA
Professor

2º. A Cimeira da Europa Social, no Porto; um 
palco no estrelato europeu para com certeza 
definir metas de emprego e formação impor-
tantes (como é apanágio europeu) mas na 
ótica do chefe do governo à procura de um 
holofote da eurovisão da luz e propaganda 
que ofusca uma realidade cada vez mais bruta 
que é a do aumento da pobreza em Portugal. 
Essa fobia de António Costa em querer cha-
mar-lhe “momento histórico” (aquela cimeira 
de que não se encontra rasto na imprensa dos 
outros países da UE) onde até o objetivo de 
2030 de retirar 15 milhões de pessoas da po-
breza é inferior ao que existia anteriormente 
para 2020 que era de 20 milhões, por isso 
pouco ambicioso e longe de se poder conside-
rar um dos “pilares” da Europa; Mais um show 
off para português ver!
3º. “A altura de vir cá” é a frase de António Cos-
ta no seu púlpito montado para a passagem 
por Odemira, esta semana, a fim de anunciar 
com pompa e circunstância o fim da cerca sa-
nitária na terra onde o governo fez uma ex-
propriação ilegal às 4h da madrugada! Tal co-
mo se canta no Alentejo onde o primeiro mi-
nistro quis ir fazer o brilharete do fim do cerco 
à terra, “o passarinho que cantou” foi o minis-
tro Eduardo Cabrita. Aquele que não sai do 
governo nem que haja um crime no SEF no 
Aeroporto da Capital nem que decida expro-
priar ilegalmente unidades turísticas priva-
das. Um parêntesis para recordar que Ode-
mira era, há bem pouco tempo, identificada 

pelas entidades como um bom exemplo de 
integração de migrantes, onde também se 
permitiu a construção de uma enorme área 
de estufas agrícolas ou da existência do em-
preendimento Z-Mar em zona classificada 
como Rede Natura. Imagine-se só o que seria 
fazer um décimo na Rede Natura do concelho 
de Paredes!
Mas este ministro é símbolo de uma marca 
permanente no estado do partido que toma 
conta do país, é o mesmo elemento que já 
atravessou a chefia de tudo e mais alguma coi-
sa em cargos de administração pública pela 
razão de se encontrar desde 1980 a militar no 
Partido Socialista e por isso justifica o tempo 
que António Costa demorou a ir a Odemira e 
a estender a sua proteção e cobertura aos er-
ros cometidos por toda uma cadeia de entida-
des até ao topo desta pirâmide.
Voltando ao centro da questão… não haja dú-
vidas que, com as sua tiradas cinematográfi-
cas, António Costa leva o país para uma des-
graça ideológica que funcionou na época do 
pós apertar o cinto da troika mas foi seguindo 
com o acolhimento dos socráticos (no vícios 
de fazer) agarrados ao poder que perduram 
num sistema cada vez mais empobrecido e 
mais imposto-dependente. Triste, mas real, 
fado! Termino apresentando os meus para-
béns a todos os sportinguistas!
Sobretudo pela humildade, pela consistência 
e pela unidade demonstrada nesta vitória do 
Campeonato Nacional de Futebol.
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OLÁ, AMIGUINHOS!

Desculpa!"

Desafio: poderão fa-

zer um desenho relati-

vo a esta história e, 

com a ajuda dos pais, 

enviá-lo para bibliote-

ca@fundacaoalord.pt

Mais tarde,  quando 

voltarem a visitar a 

nossa Biblioteca, po-

derão ver os vossos 

trabalhos numa expo-

sição dedicada a esta 

atividade, e entretan-

to vamos publicando 

aqui os desenhos que 

nos forem chegando.

Participem!

O Urso e o Coelho são 

os melhores amigos do 

Mundo. Fazem tudo 

juntos! Vivem na Casa 

Urso & Coelho e fazem 

as suas Refeições Urso 

& Coelho na Cozinha 

Urso & Coelho… e mui-

to mais.

Mas, um dia,  encon-

tram um objecto muito 

misterioso. Era lindo e 

era muito brilhante. E 

foi aí que os problemas 

começaram: os dois 

amigos não se enten-

dem relativamente a 

q u e m  p e r t e n c e  o 

objecto…

Será este o fim de uma 

amizade tão especial?

P l a n o  N a c i o n a l  d e 

Leitura

Livro recomendado 

para Educação Pré-Es-

colar, destinado a lei-

tura em voz alta.

Autor: LANDA, Nor-

bert - "Desculpa!", Es-

toril, Minutos de Leitu-

ra, 2014

Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

N
ascida em 1971, Carla 
M. Soares , forma-se em 
Línguas e Literaturas 

Modernas pela Faculdade de Letras 
de Lisboa em 1994, e em 1996 tor-
na-se professora. Tem um Mestrado 

em Estudos Americanos - Literatura 
Gótica e Film Studies. A tese de 
Doutoramento em História da Arte, 
iniciada na Faculdade onde se for-
mou, aguarda dias mais tranquilos 
para uma elaboração cuidada. Publi-

ca em 2012 o romance de época Al-
ma Rebelde, pela Porto Editora, e 
em 2014 o romance A Chama ao 
Vento, através da nova chancela da 
PE, Coolbooks. Ainda em 2014, com 
a editora Marcador, publica O Cava-

lheiro Inglês, na coleção Os Livros 
RTP e, em abril de 2017, O Ano da 
Dançarina. Em dezembro do mesmo 
ano, traz a público o romance con-
temporâneo Limões na Madrugada, 
com a Cultura Editora.

Escritora do mês
Carla M. Soares
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Foi em Coimbra, no último dia de 
Abril e na presença do primeiro-minis-
tro António Costa e do Ministro do Am-
biente e da Ação Climática, Matos Fer-
nandes que a Câmara Municipal de Pa-
r e d e s ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o 
vice-presidente Francisco Leal, assinou 
o protocolo de reabilitação e valoriza-
ção do Rio Ferreira, em Lordelo, no âm-
bito de apresentação pública dos proje-
tos de reabilitação e valorização fluvial 
ao abrigo do REACT-EU – Plano de Re-
cuperação para a Europa.

Este acordo prevê um financiamento 
até 1,8 milhões de euros para a realiza-
ção de obras de recuperação do Rio Fer-
reira e de reabilitação e valorização da 
zona envolvente do Parque do Rio 
Ferreira.

O protocolo assinado com a APA - As-
sociação Portuguesa do Ambiente e o 
Município vai permitir recuperar o rio, 
as margens e a galeria ripícola, através 
de métodos naturais.

Para Francisco Leal, “este é o culmi-
nar do trabalho que o Município de Pa-
redes tem desenvolvido na defesa do 
Rio Ferreira. É um passo importante pa-
ra acabar com um problema que dura há 
mais de 20 anos e que assumimos como 
prioritário”.

O processo de reabilitação do Rio 
Ferreira, depois da construção da ETAR 
de Paços de Ferreira, ganhou novas 
perspectivas para o Município de Pare-
des, que “começou a trabalhar com as 
entidades competentes para que a rea-
bilitação do Rio Ferreira fosse uma rea-
lidade a curto prazo”, sublinhou Francis-
co Leal.

“Este é o nosso contributo, mas é im-
portante que todos os envolvidos façam a 
sua parte e o Município de Paredes não 
deixará de acompanhar a situação da 
ETAR de Paços de Ferreira, pugnando pa-
ra que esta cumpra todas as regras am-
bientais, para que no futuro os erros do 
passado não se repitam”, referiu ainda o 
vice-presidente da autarquia de Paredes, 
anotando que “a defesa dos Rios e do am-
biente é uma luta diária para a qual todos 
devemos estar sensibilizados”.

Paredes garantiu 
1,8 milhões de euros 
para reabilitar  
Rio Ferreira

PUB
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FALECEU

MARIA CELESTE  
FERREIRA DE MEIRELES
Faleceu no dia 5 de maio com 56 anos.  

Era natural de Nevogilde-Lousada e residente 

em Beire, Paredes. Era solteira.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

LAURA DA ROCHA  
E SOUSA
Faleceu no dia 10 de maio com 87 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  

em Bitarães, Paredes. Era viúva de Arlindo da Silva. 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada segunda-feira, dia 17 de maio, pelas 20:30 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO CARLOS  
DE LIMA
Faleceu no dia 7 de maio com 80 anos.  
Era natural de Carrazeda de Anciães e  

residente na Rua da Estrebuela, nº. 94, Paredes. Era casado 
com Maria José Barbosa de Barros Lima.
 

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

FALECEU

MARIA ELISA DA SILVA 
MACHADO PACHECO
Faleceu no dia 7 de maio com 55 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. Figueira de Porta, n.º 36, Baltar, Paredes. Era casada 
com Joaquim Ferreira da Silva.
 

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 3 de maio com 63 anos. Última 
residência: Rua da Igreja, n.º 114 Madalena, 

Paredes. Era casado com Maria Filomena Ribeiro da Costa.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MADALENA /PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 10 de maio com 59 anos.  
Última residência: Rua S. Tiago, n.º 685,  
Louredo, Paredes. Era solteira

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, terça-feira, dia 18 de maio, às 20 horas na Igreja 
Paroquial de Louredo, 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

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA DA MOTA 
TEIXEIRA NUNES
Faleceu no dia 3 de maio com 85 anos. Última 
residência: Rua Nova do Monte da Passagem, 

n.º 17, Paredes. Era viúvo de Maria Helena de Jesus 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, 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 ELISA 
LEAL CARDOSO
Faleceu no dia 1 de maio com 81 anos.  
Última residência: Trav. da Maia, n.º 120,  

Duas Igrejas, Paredes. Era casada com António Loureiro da Silva.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

DUAS IGREJAS /PAREDES

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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