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PREPARADOS 
PARA EVITAR 
FOGOS
BOMBEIROS. O Concelho tem cinco corporações 
de bombeiros que se foram preparando para en-
frentar a época tradicionalmente difícil do Verão no 
que toca a incêndios florestais. Com a zona Sul do 
Concelho a ser considerada crítica neste ano a pre-
paração e formação foram sendo feitas de forma a 
que esteja tudo pronto para dar uma resposta efi-
caz. Mas a prevenção também passa por todos nós!

ZÉ VALENTE

“Vou  
voltar  
a jogar  
no USC 
Paredes”
ENTREVISTA  //  PÁGS. 4 e 5

DESTAQUE  //  PÁGS. 11 a 13
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EDITORIAL/TRIBUTO

P
ara alguém pode 
não ter sentido, ou 
a t é  p e n s a r  q u e 

existe algum atrevimento 
da minha parte mas não 
posso deixar de transcre-
ver o texto seguinte, es-
crito pelo muito estimado 
Monsenhor Moreira das 
Neves, neste jornal, em 
12/09/1980: “D. Maria 
José Alves Pereira da Sil-
va vive, desde há muitos 
anos, na Vila de Paredes, 
entregue aos cuidados do 
seu lar, na discreta tran-
quilidade de quem olha o 
mundo da sua janela com 
olhos de tristeza, mas 
também de esperança. (...) 
Nas suas estrofes líricas, 

feitas de sangue e sonho, 
canta Maria José Alves 
Pereira da Silva as coisas 
simples e puras, a nature-
za e a Pátria, o amor e a 
virtude, a saudade da in-
fância e os anseios de 
quem traz a alma voltada 
para o futuro. Beijem-lhe 
as mãos os que ainda não 
perderam o verdadeiro 
sentido da vida.” – Dentro 
das portas da sua terra, 
foi vista como cuidadora 
do seu lar, sempre muito 
discreta, por vezes olhan-
do o mundo pela sua jane-
la, o mundo percorrido 
por emoções e a poesia 
que depois colocava em 
livro. Oh ..., mas o silêncio, 

muitas vezes, fala tão alto 
que se ouve por montes e 
vales. Foi o que aconte-
ceu com D. Maria José 
Alves Pereira da Silva, a 
quem presto o meu tribu-
to. Nascida em Luanda 
em 1926, filha de Sebas-
tião Silva, Chefe de Esta-
ção Ferroviária e Guarda 
Redes do Ferroviário de 
Angola, veio para Pare-
des, terra do seu pai, em 
criança e aqui fez os seus 
estudos secundários no 
Colégio Antero de Quen-
tal. Desde muito nova se 
fez notar como dedicada 
ao pensamento e à escri-
ta, mas gostava de ter 
uma vida recatada em fa-

mília. Casou com Manuel 
Pinto Ferreira de Sousa, 
advogado, filósofo, escri-
tor e professor, natural da 
Quinta da Gandra, em 
Guilhufe, Penafiel, e nas-
ceram dois filhos, Dr. Re-
nato Cláudio S. Ferreira 
(professor) e Dr. Rafael 
Telmo S. Ferreira (profes-
sor e jornalista). Publicou, 
em 1961, o seu primeiro 
livro de poemas intitula-
do “Ilha dos Amores”, logo 
esgotado. Em 1964, pu-
blicou um novo livro, "La-
baredas em Prece”, tam-
bém esgotado. Em 1992, 
publicou mais duas obras: 
“Estrelas do meu Céu” 
primeira parte e “Cais do 

Desencanto”, segunda 
parte. Ao longo dos anos 
foi participando em di-
versos concursos literá-
rios e Jogos Florais, parti-
cipações que lhe valeram 
algumas centenas de pré-
mios, entre eles 3 Penas 
de Ouro e 2 de Prata. Par-
ticipou também em vá-
rios concursos interna-
cionais. Sentada no seu 
escritório, frente à sua 
máquina de escrever, fez 
voar o seu mérito que foi 
reconhecido fora de por-
tas. Dotada de um sorriso 
c o n t a g i a n t e ,  p e ra n t e 
quem ela conhecia e até 
perante quem a cumpri-
mentava e admirava, tor-

nou-se ao longo da vida 
uma referência no senti-
do de que: “A nossa esco-
lha de vida tem sempre 
razão,  desde que seja 
concretizado o sonho que 
a  e nvo l ve”.  Pa r t i u  e m 
2015, com 89 anos, e dei-
xou saudades, mas tam-
bém lugar para nunca ser 
esquecida.

Maria José Alves Pereira da Silva (Poetisa)

R
e s o l v i  H O J E 
(Quarta feira, 
2 3  d e  J u n h o 

de 2021 é quando escre-
vo) fazer um exercício 
tipicamente lusitano e 
absolutamente escusa-
do de prognose, na ver-
dade, exercício de sofri-
mento por antecipação, 
uma vez que, quando o 
texto for publicado, já 
s e r á  l i d o  e m 
retrospetiva.

Pois, como sabem, a 
edição quinzenal do Pro-
gresso de Paredes fecha 
por volta das 18 horas de 
quarta feira, como forma 
de chegar às bancas e ser 
distribuído pelo correio 
na sexta feira seguinte ao 

do fecho logo de manhã-
zinha cedo. Por isso, caro 
leitor, antevejo-te refas-
telado no sofá a rir-te de 
mim ou a abanar triste-
mente a cabeça reconhe-
cendo-me total razão.

Assim vou arriscar a 
escrever sobre o que 
HOJE, quarta feira, se 
vai passar em particular 
em que, para além de ser 
véspera de São João, é o 
dia em que vamos jogar 
com a França no cam-
peonato da Europa de 
futebol de 2021 para 
perceber a nossa conti-
nuidade ou se fazemos 
as malas de volta.

Por isso, a poucas ho-
ras do jogo estamos to-
dos a fazer contas: As do 
stock das bejecas  neces-
sárias a aguentar 90 mi-
nutos de ansiedade e as 
outras, do score neces-
sário a ser apurados, co-
mo se estas influencias-

sem grandemente o de-
sempenho desportivo 
de logo à noite.

As contas que nenhum 
de nós faz, por demasiado 
otimistas, são aquelas em 
que somamos os 3 pontos 
de uma eventual vitória 
aos 3 que já temos,  e pro-
curamos saber qual é a 
equipa de terceiro lugar 
que vai jogar nos oitavos 
connosco, os líderes do 
grupo, pois presumimos 
negativamente que o galo 
francês não se vai deixar 
picar como aconteceu há 
cinco anos atrás com o 
pontapé do Eder, que os 
deixou num certo estado 
que se não pode dizer 
num jornal sério como es-
te até aos dias de hoje.

Já o empate é o prog-
nostico preferido de to-
dos nós: Uma vez que 
nos palpita que não va-
mos ganhar, ao menos 
que não percamos, pri-

meiro porque não é re-
sultado humilhante, de-
pois porque nos poupa a 
azia igual à que os Ali-
mões nos causaram no 
sábado passado.

Mas aquilo com que 
estamos todos a sonhar 
(diria pesadelar se esta 
palavra existisse), na ver-
dade, é na derrota, como 
Adamastor inevitável que 
nos aguarda neste cabo 
das tormentas de logo à 
noite, e se esse monstren-
go nos impedirá, ou não, 
de seguir em frente para 
desejada India da qualifi-
cação, para o mata-mata 
do Scolari.

Derrota por 1 ou 2 a 
zero, deixa-nos passar 
como terceiro melhor 
terceiro.

Na derrota por 3 a ze-
ro, continuamos a passar 
como quarto melhor ter-
ceiro, pois temos mais go-
los marcados que a Fin-

lândia, apesar do mesmo 
goal average. Mas fica-
mos dependentes do gru-
po da Espanha onde se 
houver uma conjugação 
astral e acidental, em que 
firmemente acreditare-
mos até ao último minuto, 
que nos seja favorável, 
seremos felizes!.

Enfim feliz ou infeliz 
leitor, quando leres estas 
l i n h a s  j á  s a b e s  o  q u e 
aconteceu hoje, quarta 
feira, 23 de junho e pode-
rás estar a rir-te das con-
tas e conjeturas que eu, 
com outros dez milhões 
de membros da nobre e 
pessimista raça Lusitana 
estaremos a fazer até às 
22 horas da noite.

Além destes típicos 
pensamentos lusos, eu 
lembro-me que há preci-
samente 37 anos, quando 
tinha 13 anos e estava 
festejar a véspera de São 
João em Tabuaço como 

uns primos meus, mais 
velhos bebi a minha pri-
meira cerveja.

Eram 20 horas da noi-
te, estávamos num café 
de esquina a ver na tele-
visão, já a cores, um jogo 
para o campeonato da 
Europa de futebol  de 
1984 que decorria em 
terras Gaulesas … está-
vamos a jogar contra a 
França … e fomos elimi-
nados quando a 6 minu-
tos do fim do prolonga-
mento ainda estávamos 
a ganhar…

Mas não sou pessimis-
ta … nessa altura perde-
mos 3 a 2, pelo que se hoje 
for o mesmo resultado 
seguiremos em frente e 
em Pé!

A não ser, porra de vi-
da, que a Hungria ganhe à 
Alemanha, e eu, e nós, co-
mo há 37 anos atrás fi-
que(mos) com a noite de 
São João estragada.

EDITORIAL

Nobre e pessimista  raça lusitana
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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ENTREVISTA

O 
médio formado no USC 
Paredes fez uma época 
regular no Estoril Praia e 

acabou por conseguir a segunda su-
bida à Primeira Liga na sua carreira. 
Depois do sucesso no Desportivo 
das Aves, Zé Valente encontrou o ca-
minho do primeiro título no clube da 
linha de Cascais. 

No entanto, Zé Valente ruma a 
Norte para o próximo campeonato. 
O FC Penafiel será a nova casa do 

médio criativo que acalenta um 
sonho o de terminar onde tudo 

começou: USC Paredes!

Um ano em grande no 
Estoril. Subida à Pri-

meira Liga e a juntar 
um título de cam-

peão nacional?
Foi a minha se-

gunda subida à 
Primeira Liga e a 
juntar um título de 
campeão. Foi um 
ano muito feliz. 
Um campeo0na-
to muito compe-
titivo mas um ano 
muito feliz para o 

clube e para mim.

M a s  h o u v e 
muita regularida-

de no Estoril. Foi sempre a equipa 
que andou ali entre o primeiro e o 
segundo lugar. A regularidade foi a 
chave do sucesso deste Estoril?

A regularidade acabou por nos 
premiar. Fomos a única equipa que 
no campeonato todo andou entre o 
primeiro e o segundo lugar. Se havia 
equipa que merecia subir de divisão e 
ser campeã éramos nós.

Aliás este é um ano de sonho do 
Estoril… Subida, título e nos sub-23 
dobradinha. É uma base de futuro 
para o Estoril?

O clube tem uma base e uma es-
trutura muito forte com gente com-
petente em todas as áreas. Tive a feli-
cidade de perceber a forma como 
trabalhavam e a dedicação ao clube, 
nomeadamente o Pedro Alves, o Vas-
co (são ao fim e ao cabo o pulmão de 
toda a estrutura) e há muitos mais. 
Todos fazem um trabalho excepcio-
nal. Uma  visão diferente e é um clube 
que está muito à frente dos demais, 
inclusive na Primeira Liga.

Mas vamos ter o Zé Valente este 
ano na Primeira Liga com o Estoril?

Não. O Zé Valente não vai seguir 
com o Estoril na Primeira Liga. Foi 
uma opção do clube também. Enten-
demos que assim teria de ser. Vou 
ficar por aqui, vou jogar no 

Nuno M. Silva  | texto

CAMPEÃO. Zé Valente con-

seguiu o seu primeiro título 

de campeão com a camisola 

do Estoril Praia numa tem-

porada em que os “canari-

nhos” dominaram a Segunda    

Liga. Para o ano o médio re-

gressa ao Norte e jogará no 

FC Penafiel, mas tem um 

sonho o de terminar a car-

reira com as cores do clube 

do coração o USC Paredes.

CAMPEÃO NO ESTORIL RUMA  A PENAFIEL  NA PRÓXIMA ÉPOCA MAS TEM UM SONHO:

“Vou v oltar a jogar no USC Paredes”
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ENTREVISTA

Penafiel. Um projeto há 
imagem do que eu queria. 
Vou tentar ser feliz e ajudar 
o Penafiel a conquistar os 
seus objectivos.

“ORGULHO 
NA MINHA 
CARREIRA”
Jogar perto de casa era 

também um objetivo do 
Zé Valente, até porque 
t e m  u m  f i l h o  m u i t o 
pequeno? 

Não só. Gosto de viajar e 
conhecer novos lugares. Se 
tivesse que jogar noutro la-
do não haveria problema 
nenhum. Mas juntando tu-
do o que precisava pesou. 
As condições também são 
vantajosas para mim e o 
clube vai de encontro ao 

que queria. Juntar tudo isso 
ao fato de estar perto de ca-
sa num ano em que também 
vai ser de um crescimento 
muito grande para o meu 
filho. Vai entrar numa fase 
em que vai começar a falar, 
gatinhar, caminhar eu gos-
tava muito que eu e a minha 
família estivessem perto. 
J u n t a r  t u d o  i s t o  é  u m 
privilégio.

Como analisa a sua car-
reira até este momento?

Acho que é uma carreira 
na qual me orgulho. Este ano 
conquistei um espaço na Se-
gunda Liga que ainda não ti-
nha, independentemente 
de ter estado quatro anos 
no Desportivo das Aves, 
mas não tinha deixado a mi-

nha marca. Este ano voltei 
mais bem preparado e fazer 
perceber quem é o Zé Va-
lente e o que posso dar aos 
clubes. Acho que agora as 
pessoas também olham pa-
ra mim com outros olhos. 
Sou uma pessoa satisfeita 
por natureza, gostaria de 
jogar na Primeira Liga mas 
não é algo que ambicione 
como já ambicionei no pas-
sado. Vejo as coisas com ou-
tra perspetiva. Acima de tu-
do olho para a minha carrei-
ra com orgulho.

Este ano que terminou 
o Zé Valente jogou com 
muita regularidade e foi 
dos elementos mais in-
fluentes na caminhada do 
Estoril. Essa regularidade 

poderá ser um chip de mu-
dança para o que vem aí no 
futuro?

Essa regularidade aju-
dou-me. Quando subi no 
Desportivo das Aves, na al-
tura, dei um passo atrás pa-
ra o Vizela para uma reali-
dade completamente dife-
rente, mas era já um clube 
estruturado. A única dife-
rença era ao fim de semana 
jogar com equipas com me-
nores condições e em sinté-
ticos, de resto trabalhava 
bem durante a semana. 
Mas essa passagem no Vi-
zela deu-me a consistência 
que me faltava antes e fez-
-me crescer como jogador. 
Depois estive no estrangei-
ro, em Chipre, e gostei mui-
to. Joguei com muita regu-

laridade e acabou por ser 
interrompida essa expe-
riência devido à pandemia. 
Quando cheguei ao Estoril 
já estava mais preparado, 
do que quando estava no 
Desportivo das Aves.

“VOLTAR A SER
CAMPEÃO 
É O OBJETIVO”
Qual o grande sonho 

do Zé Valente para o fu-
t u r o ?  P r i m e i r a  L i g a , 
estrangeiro?

O meu sonho é voltar a 
ser campeão. Foi uma sen-
sação única levantar um 
troféu. Foi o meu primeiro. 
Esse é o meu grande sonho 
voltar a ganhar o mais cedo 
possível, seja aqui seja fora.

Penafiel será sempre 
uma equipa apontada no 
início como um dos candi-
datos a subir na Segunda 
Liga. Este poderá ser um 
p r o j e t o  e f e c t i v o  d e 
subida?

Acredito que sim. É, aci-
ma de tudo, um projeto es-
tável para os jogadores e 
que nos vai permitir dar 
uma boa resposta ao fim de 

semana. O que vi em Pena-
fiel agradou-me! Há gente 
forte por trás que ajuda 
muito o clube a crescer. 
Acredito que vamos fazer 
um bom campeonato. Serei 
mais um para ajudar. Mas 
vai ser um ano difícil. Será 
um ano competitivo com 
oito ou mais equipas a lutar 
para a subida. Mas acima de 
tudo queremos fazer um 
bom campeonato criar um 
bom grupo de trabalho. Va-
mos pensar jogo a jogo e as 
contas fazem-se no fim.

Olhando o futuro… No 
final de carreira vê-se a jo-
gar de novo no clube da 
terra, no USC Paredes?

Eu vou jogar no Pare-
des. É algo que quero mui-
to.  Não depende só de 
mim mas quero muito vol-
tar a representar o clube 
da minha cidade. Foi o clu-
be que fez de mim o que 
sou hoje quer como joga-
dor, quer como pessoa. Foi 
o clube que mais me mar-
cou. Espero terminar a dar 
uns chutos na bola com a 
camisola do USC Paredes. 
É o meu clube!

CAMPEÃO NO ESTORIL RUMA  A PENAFIEL  NA PRÓXIMA ÉPOCA MAS TEM UM SONHO:

“Vou v oltar a jogar no USC Paredes”
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N
o  â m b i t o  d o 
C o n c u r s o  d e 
Ideias - Campa-

nha Local de Prevenção e 
Combate à Violência Do-
méstica, foi lançado o ano 
passado em parceria com o 
CLDS 4G o Projeto “Paredes 
Integra” um concurso junto 
das escolas com vista à reali-
zação de uma Campanha 
Local de Prevenção e Com-
bate à Violência Doméstica. 
Impulsionados pelas medi-
das de isolamento recente-

mente decretadas, e numa 
altura em que se potencia o 
virtual como forma de con-
tacto privilegiado, a ideia é 
tirar partido do uso crescen-
te dos meios audiovisuais 
por parte dos alunos. Desa-
fiando-os a pesquisar, pen-
sar e debater sobre o tema 
para, a partir daí, construir 
pequenos vídeos ou mensa-
gens a ser utilizadas na rea-
lização da Campanha Local 
que será promovida pelo 
Município.

No passado dia 16 de Ju-
nho, decorreu a entrega do 
prémio aos alunos do Curso 
Profissional de Técnico de 
Turismo, da Escola Básica e 
Secundária de Rebordosa 
q u e  p a r t i c i p a r a m  n a 
Iniciativa.

Os jovens, acompanha-
dos pelas professoras Cândi-
da Almeida e Márcia Sousa, 
foram conduzidos até às ins-
talações da OPorto Buggy 
Adventure, em Baltar, e usu-
fruíram de um passeio de Bu-

ggy pelo Concelho, expe-
riência que se revelou verda-

deiramente enriquecedora 
para os participantes que 

puderam assim vivenciar 
uma aventura diferente.

Campanha de combate 
à violência doméstica 
premiou alunos  
de Rebordosa
PROJETO. Campanha de combate à violência doméstica deu um 
prémio aos alunos de Rebordosa. Os premiados tiveram direito a 
passeio de buggy pelo Concelho.

Foi inaugurada no passa-
do domingo dia 13 de Junho 
a instalação “Museu Móvel” 
no Parque José Guilherme, 
em Paredes. A instalação 
do artista austríaco Patrick 
Hubmann é um espaço on-
de a história e o jogo se 

completam, criando uma 
dimensão lúdica sobre as 
memórias e o passado da 
cidade. 

Com um conceito de iti-
nerância por diversos lo-
cais, o “Museu Móvel” vai 
também passar pelas cida-

Patrick Hubman  
inaugurou museu 
móvel em Paredes

des de Gandra, Lordelo e 
Rebordosa.  Em Gandra o 
museu estará no Largo da 

Igreja Matriz de São Miguel 
de Gandra a 21 de Julho às 
18h00. Em Rebordosa na 

Praça da Igreja Matriz de 
Rebordosa (Velha) a 17 de 
Agosto às 18h00. Em Lor-

delo no Largo da Igreja Ma-
triz de Lordelo a 6 de Se-
tembro às 18h00.
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A 
área da Nutrição está em constante evolução, sendo hoje possível 
personalizar a nossa alimentação de acordo com os nossos genes 
com vista a potenciar os resultados de emagrecimento e de otimi-

zar o estado geral de saúde. A ciência que se dedica a este estudo da forma 
como os nossos genes reagem à ingestão de alimentos denomina-se Nutri-
genética, sendo uma das áreas de maior expansão a nível da comunidade 
científica internacional. 
Para o estudo do perfil genético é realizado um Teste Genético através da 
recolha de saliva, de forma totalmente indolor. Cada pessoa apresenta um 
perfil genético distinto e imutável, pelo que basta realizar o Teste apenas 
uma vez na vida. A partir desta análise é possível identificar qual o padrão 
alimentar mais adequado para pessoas com dificuldade em perder peso e 
também qual o impacto de aspetos comportamentais, tais como o sono e o 
exercício físico, na gestão do peso. Adicionalmente, este Teste revela a pre-
disposição para o desenvolvimento de algumas patologias, sendo impor-
tante manipular estas variáveis através da alimentação e do estilo de vida. 
Esta é uma abordagem completamente diferenciada e que permite definir 
o plano de ação ideal para cada organismo. 

PATRÍCIA CUNHA
NUTRICIONISTA  
NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva

 

 

 
 

EDITAL 
 
 

JOSÉ ARMANDO COUTINHO BAPTISTA PEREIRA, Presidente da Assembleia Municipal do 

Concelho de Paredes, torna público que: ---------------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo do nº 3 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vai realizar-se uma Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal do Concelho de Paredes, no próximo dia 25 de junho, com 

início às 20.00 horas, no Pavilhão do Centro Escolar da Sobreira, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Relatório de atividades municipais e situação financeira do Município; 

2- Ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30/04/2021; 

3- Relatório de Gestão e Contas - Ano 2020; 

4- Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazo com Recurso à Linha BEI PT 2020 – 

Autarquias; 

5- Alteração ao Plano Diretor Municipal de Paredes para Adequação ao Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE); 

6- Procedimento Especial de Regularização - José Alberto Costa Sousa; 

7- Proposta de Abertura de Procedimento Concursal para Recrutamento de dois Assistentes 

Operacionais - Alteração ao Mapa de Pessoal - Motorista de Transportes Coletivos; 

8 a 9- 2ª Retificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Rebordosa e Contrato de Cooperação a Celebrar com a Freguesia de Astromil; 

10 a 11- Atribuição de Subsídio à Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa para Reparação e 

Manutenção de Máquina Retroescavadora e Trator e Atribuição de Subsídio à Freguesia da 

Sobreira para Reconstrução da Ponte dos Lameiros - Santa Comba; 

12- Sinalização Vertical e Horizontal na Ex - EN106-3, na Freguesia de Cete e na Freguesia de 

Paredes (Mouriz) 

 

Paredes e Paços do Concelho, aos 16 de junho de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 

José Armando Coutinho Baptista Pereira (Dr.) 
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Parte que é o moinho do Cazujo ou do Barco

N
o ano de 1637, a Mesa Abacial fez prazo 
do moinho do Barco, sito no ribeiro de 
Sousa, que saiu do Casal do Cazujo, da 

parte de Maria Antónia, que está no Livro P, fls. 
52, a Francisco Barbosa de Morais e a sua mu-
lher, Ana da Fonseca (moradores na Quinta da 
Lage, freguesia de Parada), em 1.ª e 2.ª vidas, e 
para um filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. 
Com a renda de meio alqueire de meado. Tem 
este prazo de lutuosa uma quarta de pão meado 
e as mais condições ordinárias.
Em 21/11/1751, Doroteia Rosa de Barbosa 
Freire, filha do Capitão Francisco Barbosa de 
Morais e de Ana da Fonseca, fez doação a seu fi-
lho, Custódio José Pires. Foi tabelião Custódio 
Nunes Coelho, do concelho de Aguiar de Sousa. 
Em 24/03/1764, a Mesa Abacial deu autoridade 
a esta escritura de dote.
Em 26/04/1764, foi feita uma carta de compra 
que o Dr. Serafim Garcia Diniz fez a Custódio Jo-
sé Pires. Em 28/04/1764, a Mesa Abacial deu 
autoridade a esta carta de compra.
O Dr. Serafim Garcia Diniz e Castro era o filho 
mais novo de Diogo Garcia Diniz (lavrador e 
mestre ferreiro) e de sua mulher, Serafina Fran-
cisca, moradores no lugar de Castromil, numa 
casa com Capela. Nasceu a 17/04/1722? no lu-
gar de Castromil e foi batizado debaixo de condi-
ção pelo padre Manuel Coelho, coadjutor. Fo-
ram padrinhos no mesmo batismo condicional 
Gonçalo Diniz (viúvo) e sua filha, Maria, solteira, 
de Castromil. Foi sacerdote do hábito de São Pe-
dro e cantou a sua missa nova na sua freguesia 
natal; bacharel formado em Cânones, pela Uni-
versidade de Coimbra; protonotário apostólico 
de Sua Santidade, secretário do bispo de Viseu; 
em 19/02/1762, teve carta de Familiar de Santo 
Ofício e era morador em Lisboa.
Seu irmão mais velho, Padre Manuel Garcia Di-
niz, batizado a 25/12/1700 na igreja paroquial 
da freguesia da Sobreira, foi músico na Capela de 
Castromil e, em 19/07/1759, era cantor na San-
ta Igreja Patriarcal de Lisboa e morador na rua 
das Achadas de São Cristóvão, Lisboa. Nessa 
data, fez uma escritura de doação a seu irmão, 
padre Serafim Garcia Dinis e Castro, de umas 
casas que possuía em Coimbra. Foi tabelião Joa-

quim José Vieira Henriques . As inquirições para 
Familiar de Santo Ofício, na Sobreira e Lagares, 
estiveram a cargo do Comissário de Santo Ofí-
cio, o Licenciado José Caetano de Almeida Fel-
gueira Ferrão, Abade da Igreja de São Miguel de 
Gandra. No mês de dezembro do ano 1761, ocor-
reram as diligências na freguesia da Sobreira e 
foram inquiridos: Manuel Nogueira, de 50 anos 
de idade, casado, morador no lugar de Recarei, 
lavrador; Manuel Coelho, de 66 anos de idade, 
casado, morador no lugar de Recarei; José Coe-
lho, de 54 anos de idade, morador no lugar da Cos-
ta, lavrador; Manuel Ferreira da Silva, de 56 anos 
de idade, casado, morador no lugar da Costa de 
Recarei, ferreiro; Manuel Gonçalves, de 58 anos 
de idade, viúvo, morador no lugar da Lamela, la-
vrador; Manuel João, de 55 anos de idade, casado, 
morador no lugar da Costa de Recarei, lavrador; 
Manuel Pinto Barbosa, de 50 anos de idade, casa-
do, morador no lugar da Costa de Recarei, lavra-
dor; Custódio Luís, de 55 anos de idade, casado, 
morador no lugar da Lamela, lavrador; Jacinto 
Nogueira, de 70 anos de idade, viúvo, morador no 
lugar da Costa de Recarei, lavrador; José da Cos-
ta, de 62 anos de idade, casado, morador no lugar 
da Costa de Recarei, lavrador; Ana Nogueira, de 
52 anos de idade, mulher de Manuel da Rocha, 
moradores no lugar da Lamela, lavradeira; Maria 
João, de 60 anos de idade, viúva de Fernando da 
Costa (lavrador), moradora no lugar da Costa.
As diligências na freguesia de Lagares ocorre-
ram no dia 25/01/1762, na igreja paroquial, e 
foram inquiridos: Jerónima Rodrigues (Cuca), de 
80 anos de idade, mulher de Manuel de Sousa 
(lavrador), moradora no lugar das Devesas; 
Águeda de Sousa, de 78 anos de idade, mulher de 
Jerónimo de Sousa (jornaleiro), moradora no lu-
gar das Devesas; Manuel de Sousa, de 77 anos de 
idade, viúvo, morador no lugar do Outeiro, lavra-
dor; Francisco Rodrigues, de 72 anos de idade, 
viúvo, morador no lugar de Ordins, lavrador; 
Agostinho Ferreira, de 50 anos de idade, casado, 
morador no lugar de Quintão, lavrador; Manuel 
Vieira, de 78 anos de idade, casado, morador no 
lugar e freguesia de Lagares, lavrador; Manuel 
Rodrigues da Fonseca, de 66 anos de idade, viú-
vo, morador no lugar de Escariz da Cal; Manuel 
Alves, de 66 anos de idade, solteiro, morador no 
lugar do Castelo, lavrador; Manuel Rodrigues 
Freire, de 80 anos de idade, viúvo, morador no 
lugar de Quintandona, lavrador; Domingos de 
Sousa, de 78 anos de idade, viúvo, morador no 
lugar e freguesia de Lagares, lavrador; António 
de Sousa, de 63 anos de idade, casado, morador 
no lugar de Escariz, lavrador; Inácio de Sousa, de 
68 anos de idade, casado, morador no lugar de 
Valverde, lavrador.

1 ANTT- F.S.O. - Padre Serafim Garcia Diniz de Castro.

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal do Cazujo - III  
(aldeia de Castromil)
(continuação da edição anterior)
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O 
desapego é um dos grandes desafios, se não o 
maior de todos, do ser humano”, como escre-
ve Rute Caldeira, no seu livro “Simplifica a tua 

Vida”. De facto, como a própria palavra diz, desapegar, 
é composto pelo prefixo “des-“, negativo, mais “apego”, 
do latim PICARE que significa ”trazer consigo, ter em 
si, pegar”, então, se trazemos connosco uma depen-
dência, devemos aprender a largar. E, quando falamos 
em desapegar, estamos a referir-nos a tudo, inclusiva-
mente, das pessoas e ao que elas nos dão, ao que nos 
fazem sentir e ao que elas nos trazem às nossas vidas. 
Como Rute refere, “sem nos apercebermos, facilmen-
te nos tornamos dependentes de alguém e colocamos 
a nossa felicidade nas mãos dessa pessoa”. 
Para uma melhor compreensão, reflita comigo e olhe 

para o que o rodeia... para tudo o que é e conquistou e 
para as pessoas que o acompanham e passam pela sua 
vida, ainda que por breves instantes... Quando se sente 
apegado a algo ou a alguém sente medo de a/o perder e 
transfere o poder para essa situação ou para essa pes-
soa, pois por detrás de um apego está uma grande dose 
de dependência, certo? Como se precisássemos muito 
daquilo ou daquela pessoa para sermos felizes esque-
cendo que ao fazermos isso, estamos a adiar a nossa 
verdadeira felicidade que já cá está dentro de nós, pois 
Nós é que temos o poder de mudar a nossa vida. Res-
salvo que precisamos das pessoas e não se está a afir-
mar que podemos ser felizes sem pessoas…estamos a 
falar da sua autenticidade, da sua verdade. De poder 
ser quem realmente é! 
O que tem medo de perder? Tem receio de perder algo 
que afinal de contas já não o/a faz feliz? Nós sabemos 
que há alguma coisa que precisamos de deixar ir, há 
sempre algo que precisamos de libertar e pode ser uma 
emoção, um emprego, um medo, um bem material, 
uma pessoa ou até mesmo uma característica. Vá à sua 
consciência! Faz sentido agarrar-se a algo que o afaste 
de si mesmo? Lembre-se que, se nos fecharmos, os me-
dos ficam dentro dessa prisão em que nos colocamos, 
ao passo que, se nos abrirmos…há tanta coisa nova e 
boa que deixamos entrar. Desapegue-se do medo! Sin-

ta-o, compreenda qual a função dele e por que razão 
aparece, mas depois desapegue-se do controlo do que 
deve ou não deve dizer, do que os outros possam ou 
não possam pensar, desapegue-se do que já não é, do 
que lhe pesa, do que o bloqueia, do que não lhe faz sen-
tir amor, deixe sair. 
Desapegue-se do que lhe faz mal, aprenda a deixar en-
trar o que lhe faz bem, mesmo que não saiba ainda que 
Bem é esse. Como diz Carlão na canção “ Assobia para 
o lado”…
“Eu só quero tar tranquilo, rodeado de algumas coisas
Que preciso para ter a minha paz
Pra quê andar atrás daquilo que não controlo
Quando na verdade o essencial satisfaz
A maioria não está necessáriamente certa
Questiona o que te dizem, mantém-te alerta
Não tenhas medo [de] arriscar a vida é uma oferta
Mas essa porta, não fica para sempre aberta
Não percas muito tempo a pensar no que vão dizer
Por aí, na dúvida sorri
Respeita a vontade que pulsa dentro de ti
Para viveres em pleno a passagem por aqui
Ouve o meu conselho, se tiveres pra aí virado
Não precisas de luz para te sentires realizado
Se disserem o contrário não fiques preocupado
Nã, assobia para o lado”

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

DESAPEGUE-SE do que faz mal, 
aprenda a deixar entrar o que lhe faz bem!

O 
Direito ao Arrependimento, consagrado no 
Decreto-Lei 24/2014 de 14 de Fevereiro, de-
signado pela Lei como “Direito de Livre Reso-

lução”, é importante nos dias de hoje devido ao facto de 
existir um grande número de contratos celebrados fo-
ra do estabelecimento comercial da entidade contra-
tante, e devido ao crescente aumento dos contratos à 
distância. Assim, o Direito ao Arrependimento permi-
te que o consumidor se desvincule sem justificação de 
um contrato, tendo para o efeito um período de 14 
dias, sem ser penalizado por isso.
A Lei prevê esta situação devido às circunstâncias em 
que os contratos são realizados, muitas vezes de porta 
em porta, ou nos corredores de um centro comercial, 
em que na maioria dos casos, os consumidores são 
pressionados a contratar. 
Outra realidade é através de compras on-line, em que 
os consumidores são confrontados com o recebimen-
to de produtos que não apresentam as características 

esperadas. Perante estas situações, os consumidores 
poderão rescindir unilateralmente o contrato, ou can-
celar uma compra devolvendo o produto entregue.
Os 14 dias referidos na Lei devem ser contados de for-
ma seguida, e não por dias úteis, e nos termos do artigo 
10.º do Decreto-Lei 24/2014 de 14 de Fevereiro, a sa-
ber: “ 1 - O consumidor tem o direito de resolver o contrato 

sem incorrer em quaisquer custos (...), e sem necessidade de 

indicar o motivo, no prazo de 14 dias a contar:

a) Do dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de 

prestação de serviços;

b) Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção 

do transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse 

física dos bens, no caso dos contratos de compra e venda, ou:

i) Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção do 

transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse físi-

ca do último bem, no caso de vários bens encomendados pelo 

c o n s u m i d o r  n u m a  ú n i c a  e n c o m e n d a  e  e n t r e g u e s 

separadamente,

ii) Do dia em que o consumidor ou um terceiro, com exceção 

do transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse 

física do último lote ou elemento, no caso da entrega de um 

bem que consista em diversos lotes ou elementos,

iii) Do dia em que o consumidor ou um terceiro por ele indica-

do, que não seja o transportador, adquira a posse física do 

primeiro bem, no caso dos contratos de entrega periódica de 

bens durante um determinado período;

c) Do dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de 

fornecimento de água, gás ou eletricidade, que não estejam à 

venda em volume ou quantidade limitados, de aquecimento 

urbano ou de conteúdos digitais que não sejam fornecidos 

num suporte material.”

De salientar que, os 14 dias para o consumidor colocar 
termo ao contrato, podem aumentar caso a entidade 
com quem realizou o contrato não tenha informado no 
momento da realização, que tem o período de 14 dias 
para se desvincular, nesse caso passará a ser de 12 me-
ses, contados desde o fim dos 14 dias.
Para exercer o Direito de Arrependimento, artigo 11.º 
do referido Decreto, deve enviar uma declaração por 
carta registada com aviso de recepção, dirigida à enti-
dade com quem contratou, onde expressamente de-
clara que se pretende desvincular do contrato. Caso 
tenha recebido algum bem, o mesmo deve ser devolvi-
do também, juntamente com a declaração, e nas mes-
mas condições que o recebeu.
No caso de ter celebrado contrato que implicasse en-
trega de valores, pode pedir o reembolso, através do 
meio pelo qual foram entregues os valores, por exem-
plo, se foi por transferência, será reembolsado pela 
mesma via.
É importante ressalvar situações excepção, contem-
pladas no artigo 17.º do Decreto, por exemplo, no caso 
de celebrar um contrato de prestação de serviços em 
que prescinda do direito de arrependimento, e o servi-
ço sendo de imediato prestado, perde o direito de o 
exercer posteriormente.
Para reter ainda que, o direito ao arrependimento está 
uniformizado na União Europeia, pois caso realize um 
contrato de compra com um fornecedor chinês, por 
exemplo, já não se aplica.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Direito ao Arrependimento
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DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

A 
cerimónia decor-
reu em Rebordo-
sa, com uma ex-

posição de veículos clássicos 
no Parque do Rio Ferreira. 
Seguiu-se a sessão solene 
realizada na Av. Dr. António 
Rangel com as corporações 
todas formadas em frente a 
tribuna, os bombeiros em 
formatura receberam as en-
tidades convidadas que, que 
de seguida fizeram os res-
pectivos discursos para ho-
menagearem os soldados da 
paz. A Presidente da Junta 
de Freguesia de Rebordosa 
Salomé Santos, foi a anfitriã 
foi a primeira a subir ao pal-
co, sublinhou a importância 
da iniciativa que dignifica a 
atividade do bombeiro e o 
voluntariado e aproxima a 
população dos bombeiros.

“Este dia que é dos nossos 
bombeiros é só um dia, mas, 
se neste dia nos lembrarmos 
de que dão a vida por nós, se 
neste dia nos mostrarmos 
esperançosos perante a ad-
versidade, se neste dia reco-
nhecermos que há tão pou-
cos que dão tanto por tantos, 
Assim é espírito, dos nossos 
bombeiros serão mais fortes 
e, se os nossos bombeiros fo-
rem mais fortes, a nossa co-
munidade sentir-se-á mais 
confiante, mais segura, mais 
próspera e mais solidária”, 
“Comemorar o Dia Munici-
pal do Bombeiro no Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 
faz todo o sentido porque a 
história de Portugal escreve-
-se de heróis e vocês são sem 
dúvida os nossos heróis do 
dia-a-dia” referiu a autarca, 
garantindo que este ano a 
homenagem teve um signifi-
cado ainda mais especial por 
ser realizado em Rebordosa.

Simão Barbosa coman-
dante dos Bombeiros Vo-

luntários de Rebordosa, 
agradeceu todo o “esforço e 
dedicação dos bombeiros”. 
Salientou as dificuldades 
sentidas nos últimos dois 
anos em virtude da pande-
mia, mas reconheceu que 
os bombeiros têm dado 
“uma resposta muito cabal, 
muito voluntária e muito 
responsável”. No futuro, es-
tá confiante na grande ca-
pacidade de resposta e na 
grande responsabilidade 
ao nível da Proteção Civil. 
“Há momentos que, por for-
ça de toda a nossa ativida-
de, e, por vezes, até distraí-
dos não agradecemos pelo 
bem que eles fazem. Sendo 
u m  s e r v i ç o  v o l u n t á r i o , 
cumprem com as obriga-
ções pelo juramento que fi-
zeram. A todos os bombei-
ros do município de Pare-
des o muito obrigado por 
tudo”.

GRATIDÃO
Abel Moreira presidente 

da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa começou por 
agradecer “Estes homens e 
mulheres merecem todo o 
respeito, pois põem em cau-
sa a própria vida em prol dos 
outros”. “Acredito que os 
bombeiros voluntários fa-

zem sentido. Por este moti-
vo, digo que tenho orgulho 
em pertencer e fazer parte 
dos bombeiros voluntários 
e quero fazer um agradeci-
mento especial a todos e 
agradecer à câmara por ho-
menagear e criar este dia 
dedicado aos bombeiros do 
concelho”. O vice-presiden-
te da Federação dos Bom-
beiros do Porto Orlando 
Rodrigues, "Reunir e con-
gregar as cinco associações 
humanitárias do concelho 
de Paredes são extrema-
mente importantes" para 
manifestar o "agradeci-
mento" e a "gratidão por 
tudo aquilo que foi feito". 
Lembrou ainda que, no dis-
trito, "começa a haver algu-
ma falta de voluntariado, 
tanto a nível de bombeiros, 
juventude, bem como no di-
rigismo". "As associações, 
corporações e os seus bom-
beiros, graças ao seu espírito 
altruísta, ao seu empenho, 
dedicação e determinação, 
têm feito um trabalho ex-
traordinário e de excelência 
junto das suas comunidades, 
porque, na hora da tragédia, 
da dor e do sofrimento são 
sempre os bombeiros que 
estão lá com a sua compe-
tência, a sua solidariedade e 
coragem transportam nas 

suas fardas a confiança e a 
esperança junto daqueles 
que, naquele momento, mais 
precisam do seu apoio e aju-
da". Secretário do Conselho 
Executivo da Liga dos Bom-
beiros Portugueses Bruno 
Alves começou por agrade-
cer a todos os Bombeiros e 
Bombeiras bem como a to-
dos os familiares deles re-
futou que é preciso mais e 
melhor para que sejam re-
conhecidos.  “Marcamos 
presença numa pandemia, 
estamos presentes o Dis-
positivo de Combate a In-
cêndios Rurais e dizemos 
presente quando um cida-
dão precisa do nosso auxí-
lio. Fazemos o nosso traba-
lho, dedicamo-nos e esta-
mos lá quando é necessário. 
Por isso quem tem o poder 
para nos reconhecer que o 
faça”. Albano Teixeira co-
mandante Distrital de Ope-
rações de Socorro, come-
çou por parabenizar os au-
tarcas paredenses pelo 
apoio que tem dado a todas 
corporações do concelho 
“Faço reconhecimento ao 
apoio que a câmara munici-
pal tem dado às associa-
ções humanitárias e tudo o 
que tem feito em prol da 
Proteção Civil para a segu-
rança e socorro de todos.”

“NÃO SE DEIXE 
DE APOSTAR 
NOS BOMBEIROS”
Elias Barros vereador da 

Protecção Civil de Paredes 
começou por agradecer a to-
dos Bombeiros e Bombeiras 
destacou o trabalho exem-
plar, trabalho dedicado com  
profissionalismo imposto 
em todas as funções que eles 
e elas realizam.

"Pelo terceiro ano conse-
cutivo, escolhemos este dia 
tão importante para o nosso 
país para celebrarmos o Dia 
Municipal do Bombeiro. Em-
bora condicionados, mas 
com a alegria e o dever de 
gratidão de homenagear os 
nossos bombeiros e bombei-
ras que existem com a mis-
são de prestar socorro e sal-
var vidas, carregando uma 
imensa coragem que tanto 
a d m i r o ,  r e s p e i t o  e 
agradeço”.

Disse ainda que se pode 
"continuar a contar" com os 
bombeiros para "estar na li-
nha da frente a combater e 
minimizar os danos que pre-
judicam pessoas e bens e, 
principalmente, aqueles que 
mais precisam", acrescen-
tando que, da parte do muni-
cípio, "podem contar com a 
continuidade do trabalho 
conjunto com todas as cor-
porações, na beneficiação de 
caminhos florestais, numa 
tentativa de melhoria de 
acessos para uma resposta 
mais eficaz a possíveis situa-
ções de incêndios florestais". 
"Irão continuar a ser identifi-
cados e beneficiados pelo 
município com a colabora-
ção técnica dos serviços mu-
nicipais de Proteção Civil e 
também com as cinco corpo-
rações de bombeiros os 
acessos a zonas mais críticas 
para, com isso, reduzirmos 
ao máximo o número de igni-
ções e área ardida no nosso 
concelho", continuou, desta-
cando o "forte investimento 

na Proteção Civil" nos últi-
mos quatro anos e o "aumen-
to de 65% do subsídio anual 
atribuído às cinco corpora-
ções" (passando, em 2018, 
de 25.600 euros para, em 
2021, de 40 mil euros).

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes Ale-
xandre Almeida foi o ultimo a 
subir ao púlpito e começou 
por referir que o investimen-
to na Proteção Civil e nas 
condições dos bombeiros do 
concelho foi de "quase três 
milhões de euros", nos últi-
mos quatro anos, sobretudo, 
na requalificação dos quar-
téis dos bombeiros. No futu-
ro, o "desafio" que lança é de 
que "não se deixe de fazer 
esta aposta" e que, num pró-
ximo mandato, será para 
"apoiar, sobretudo, em viatu-
ras renovar aquelas que já 
foram identificadas como 
viaturas que já têm muitos 
anos e que já estão até para 
além do tempo de vida útil".

"O dia escolhido para ho-
menagear estes homens e 
estas mulheres foi o Dia de 
Portugal, que é um dia em 
que o país quer homenagear 
aquilo que de mais valioso 
nós temos, que é a língua 
portuguesa. É um dia tam-
bém em que o país não só ho-
menageia a língua portugue-
sa, como também faz um tri-
buto às forças armadas. Em 
Paredes, quisemos também 
fazer o mesmo, homenagear 
umas instituições que é do 
melhor que temos em Pare-
des e também homenagear 
todos que fazem parte da 
Proteção Civil em Paredes. 
Por isso, é, para mim, um or-
gulho ser presidente da Câ-
mara de um município que 
conta com a qualidade das 
cinco corporações de bom-
b e i r o s  q u e  t e m o s  e m 
Paredes".

A manhã terminou com 
um desfile apeado e motori-
zado das cinco corporações.

Rebordosa recebeu 
Dia Municipal do Bombeiro
FESTEJOS. O Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado na cidade de Rebordosa, a 10 de Junho. O Município de Paredes juntou as cinco 
corporações de bombeiros do concelho: Bombeiros Voluntários de Paredes, Baltar, Cete, Lordelo e Rebordosa. Este ano, tal como no 
anterior, as comemorações tiveram um formato reduzido e, em tempo de pandemia, não foi possível comemorar, como é “devido e mere-
cido”. No entanto foram bastantes as pessoas que aderiram é um carinho muito grande pelos bombeiros.

Paulo Pinheiro  | texto



11Sexta-feira 25 de Junho de 2021  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

C
hegou o Verão e 
c o m  a  e s t a ç ã o 
chega igualmen-

te o período em que, infeliz-
mente, em Portugal os fo-
g o s  f l o r e s t a i s  g a n h a m 
preponderância.

Com a pandemia ainda 
em curso olhamos o ano 
passado e verificamos que 
foi bem mais calmo que em 
anos anteriores.  Mas todas 
as cautelas são poucas e de-
pende, também, de cada um 
de nós evitar que este fla-
gelo continue a destruir a 
nossa floresta.

Na linha da frente neste 
combate estão os bombei-
ros e no Concelho de Pare-
des são cinco as corpora-
ções de soldados da paz. 
Sendo este ano a zona sul 
do concelho a de maior ris-
co todas as atenções esta-
rão mais centradas nesse 
lado, contudo é necessário 
um estado de alerta geral.

Para o bem de todos se-
ria fantástico que 2021 fos-
se um ano tranquilo no que 
a este assunto diz respeito. 

À hora do fecho da edi-
ção do Jornal O Progresso 
de Paredes não recebemos 
as respostas das corpora-

ções de Bombeiros de Bal-
tar e Rebordosa. Nas pági-
nas que se seguem pode ler 
as opiniões dos comandos 
das restantes três corpora-

ções do Concelho (Paredes, 
Cete e Lordelo) e do verea-
dor do pelouro da proteção 
civil  da autarquia,  Elias 
Barros.

Chegou o Verão esperemos  
que não chegue o inferno
FLORESTA. Está o Verão aí! Tradicionalmente em Portugal esta é a estação que traz consigo, infelizmente, os incêndios florestais. No 
Concelho de Paredes existem cinco corpos de bombeiros e serão eles (são sempre) os nossos heróis. Esperemos que 2021 seja um ano 
tranquilo para os bombeiros em particular e população em geral.

PUB

Nuno M. Silva  | textos
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Elias Barros, vereador pelouro protecção civil

“Há articulação direta 
entre a Câmara  
e todos os bombeiros”

Estamos numa época tra-
dicionalmente marcada pe-
los fogos florestais. Em ter-
mos de estratégia de Prote-
ção Civil existiu alguma 
preparação prévia entre a 
Autarquia e as 5 corporações 
de Bombeiros do Concelho?

Sim, todos os anos se reali-
zam reuniões da Comissão 
Municipal de Defesa da Flo-
resta de Paredes, que são 
reuniões preparatórias para 
época dos incêndios rurais. A 
Comissão, entre outros, é 
composta pelos Agentes de 
Proteção Civil com responsa-
bilidades e atribuições na 
prevenção e combate aos in-
cêndios (GNR e CBV). Nestas 
reuniões avaliam-se os resul-
tados do ano anterior e defi-
nem-se as estratégias, para 
além de outos assuntos rela-
cionados com a floresta.

Em termos de preparação, 
este ano intensificaram-se as 
campanhas de sensibilização, 
com maior incidência nas es-
colas e junto dos mais novos. 
A Proteção Civil de Paredes 
produziu um filme de anima-
ção didático de sensibilização 
sobre os riscos da Proteção 
Civil, o “SUPER WALLs”, dire-
cionado para os mais novos; 
dinamizou e está a dinamizar 
campanhas de sensibilização 
através das rádios locais, com 
spots de rádio, alertando para 
os comportamentos de risco 
e medidas de prevenção; ade-
riu ao projeto do IPDJ de vigi-
lância jovem para as florestas, 
para envolver os jovens na 
sensibilização local e na vigi-
lância de incêndios; e refor-
çou o envolvimento com os 

Agentes de  Proteção Civil 
nas ações de fiscalização.

Em Paredes, há uma arti-
culação direta entre a Câma-
ra e as cinco corporações de 
bombeiros do concelho na 
preparação do período críti-
co. Efetuam-se avaliações de 
risco e de prioridades no ter-
reno, para posteriores ações 
de intervenção na beneficia-
ção de caminhos florestais e 
pontos de abastecimento de 
água, e ações de gestão de 
combustível. Neste momen-
to ainda estão a decorrer os 
trabalhos de beneficiação e 
limpeza dos caminhos nos es-
paços florestais do concelho.  

Quanto ás questões ope-
racionais e respetivas estra-
tégias, combate e vigilância, 
cabe à Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, através dos 
Comandos Distritais de Ope-
rações e Socorro, estabelecer 
as Estratégias e o Planea-
mento das ações, havendo 
sempre uma estreita colabo-
ração do Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Paredes      

 
Sendo a zona sul do Con-

celho um foco mais preocu-

pante estará a ser preparado 
um plano de ação mais inci-
dente para aquelas fregue-
sias do Concelho?

 A parte Sul do Concelho, 
estando definida através de 
portaria como de maior risco 
e prioritária em ações de fis-
calização, é automaticamen-
te prioritária em termos de 
prevenção e no que respeito 
ao combate. O pré-posicio-
namento dos meios de com-
bate e as ações de vigilância 
ativa são algumas das ações 
para esses territórios. A Câ-
mara Municipal de Paredes, 
através do Gabinete Técnico 
Florestal, colabora com as 
entidades competentes e 
responsáveis pela vigilância 
e combate (ANPC e GNR) na 
identificação e definição dos 
locais para o pré-posiciona-
mento e vigilância.

 
Paredes tem 5 corpora-

ções de Bombeiros. Como 
foi delineado o plano de pro-
teção civil para uma época 
tradicionalmente difícil e 
complicada?

 A gestão e organização 
dos meios para o DECIR 

(Dispositivo Especial de 
Combate aos Incêndios Ru-
rais) é da ANPC (Autoridade 
Nacional de Proteção Civil), 
não cabendo ao município 
qualquer delineamento de 
estratégia. O Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil, como 
sempre, está disponível para 
colaborar e apoiar os Agen-
tes de Proteção Civil nas 
m i s s õ e s ,  e  s e m p r e  q u e 
solicitado.

Relativamente ao Plano 
de Proteção Civil, a Câmara 
Municipal de Paredes tem 
em vigor o Plano Municipal 
de Emergência de Proteção 
Civil que é ativado em caso 
de necessidade. Para além 
desse, foi criado um Plano 
Interno de Emergência Mu-
nicipal (Plano AEM), que vi-
sa ativar os meios próprios 
da Autarquia e meios proto-
colados, sempre que a situa-
ção o exija.

Anualmente é também 
elaborado e aprovado pela 
Comissão Municipal de De-
fesa da Floresta de Paredes 
o Plano Operacional Muni-
cipal, que é uma ferramenta 
de apoio à decisão e às ações 
de combate que se desenro-
lem dentro do território de 
Paredes.

O delineamento do Pla-
no de Proteção Civil para 
este ano tem por base a me-
lhor articulação entre as en-
tidades intervenientes, ten-
do em conta as ferramentas 
disponíveis. O objetivo prin-
cipal é sempre a proteção 
das pessoas, com a redução 
da área ardida e do número 
de ignições.

AUTARQUIA. Elias Barros, vereador da proteção civil da Câmara Municipal de Paredes 
referiu que este ano existiu uma intensificação das ações de sensibilização junto dos mais 
novos, sendo o filme “Super Wall’s” um ótimo veículo para explicar junto da comunidade 
escolar como proceder em termos de proteção civil. O vereador paredense recorda ainda 
que a zona Sul do concelho será a mais problemática em 2021. não foi possível comemo-
rar, como é “devido e merecido”. No entanto foram bastantes as pessoas que aderiram é 
um carinho muito grande pelos bombeiros.

José Eduardo Freitas é comandan-
te dos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo e responde às questões 
lançadas pelo jornal O Progresso 
de Paredes.

Estamos no Verão, época tradicional-
mente complicada para todos os Bombei-
ros devido aos fogos florestais. Como foi 
preparada pela vossa corporação esta 
época tão complicada?

A preparação para esta época teve, 
como habitual todos os anos,  inicio 
após términus da época dispositivo de 
combate a incêndios florestais do ano 
anterior, na manutenção e reparação 
de veículos, material e equipamentos 
de proteção individual para os Bombei-
ros.  Em relação aos Bombeiros a for-
mação interna e externa sobre esta te-
mática, tem sido um fator fundamental 
em relembrar e atualizar conceitos e 
procedimentos, mesmo com as restri-
ções impostas pelo COVID-19, teve de 
haver uma grande articulação para 
conseguir atingir os objetivos. Iniciou 
no dia 1 de Junho uma equipa de com-
bate a incêndios florestais constituída 
por cinco Bombeiros Voluntários, a 
funcionar 24 horas por dia, para res-
ponder no imediato. 

Acreditam que devido ao ano de pan-
demia que vivemos este poderá ser um 
ano mais tranquilo?

A pandemia, no meu ponto de vista, 
não vem dar mais tranquilidade aos 
Bombeiros, muito pelo contrário, mes-
mo com a vacinação concluída de todos 
os Bombeiros, têm a perfeita noção 
que o vírus está presente e, é notório a 
responsabilidade de garantir todos os 
procedimentos emanados pela DGS, 
para não haver contágios e situações 
que possam colocar em causa a opera-
cionalidade do Corpo de Bombeiros. É 
sempre um desafio para todos os Bom-
beiros, na qual têm respondido com 
responsabilidade, sabedoria, determi-
nação e humildade. 

Quantos elementos ativos fazem parte 
da vossa corporação?

Atualmente este Corpo Bombeiros 
é constituído por 90 operacionais.

José Eduardo Freitas, Bombeiros 
Voluntários de Lordelo 

“Temos uma 
equipa já a  
funcionar  
24 horas por dia”
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José Morais, Bombeiros Voluntários Paredes

“A população não pode fazer  
uso do fogo sob qualquer pretexto”

Estamos no Verão, época 
tradicionalmente complicada 
para todos os Bombeiros de-
vido aos fogos florestais. Co-
mo foi preparada pela vossa 
corporação esta época tão 
complicada?

 
Dada a variedade  de mis-

sões cometidas aos Corpos de 
Bombeiros, estes, devem es-
tar permanentemente prepa-
rados para dar resposta pron-
ta e efetiva às necessidades 
operacionais.

Para além da instrução 
contínua do Corpo de Bom-

beiros que visa manter pa-
drões de resposta adequados, 
são também realizados exer-
cícios sobre matérias e proto-
colos específicos de atuação. 
Paralelamente os elementos 
que concorrem à progressão 
na carreira são sujeitos a for-
mação específica, na qual se 
i n s e r e m  o s  i n c ê n d i o s 
florestais.

O Corpo de Bombeiros 
tem como preocupação a se-
gurança dos seus elementos 
pelo que a Associação tem da-
do resposta às exigências de 
equipamento de  proteção in-

dividual bem como de equipa-
mentos para fazer face às 
ocorrências. Também o Muni-
cípio desempenha um papel 
preponderante na limpeza de 
caminhos florestais que possi-
bilitam uma abordagem estra-
tégica mais eficiente. É impor-
tante que as campanhas de 
sensibilização quanto à pre-
venção de incêndios florestais 
cheguem à população nomea-
damente aos mais jovens, essa 
é também a nossa missão!

Há um dispositivo perma-
nente instalado pela Autori-
dade Nacional de Emergência 

e Proteção Civil do qual faze-
mos parte com uma equipa de 
combate a incêndios e conta-
mos com o reforço dos nossos 
voluntários sempre que ne-
cessários. Também participa-
mos no apoio às Operações 
nomeadamente com o traba-
lho desenvolvido pela Base de 
Apoio Logístico Distrital que 
e s t á  s e d e a d a  n o  n o s s o 
Quartel.

Acreditam que devido ao 
ano de pandemia que vive-
mos este poderá ser um ano 
mais tranquilo?

 Considerando que o confi-
namento já não se verifica da 
mesma forma como se verifi-
cou no ano anterior, acredito 
que a pandemia não irá ter 
qualquer reflexo positivo na 
diminuição do número de in-
cêndios. Contudo o que mais 
releva são sem dúvida os com-
portamentos dolosos ou ne-
gligentes que concorrem para 
um número de ignições enor-
me e que todos temos obriga-
ção de evitar e dissuadir. A po-
pulação tem de perceber defi-
nitivamente que nos períodos 
críticos não podem fazer uso 

do fogo sob qualquer pretex-
to. As condições meteorológi-
cas são sempre um fator críti-
co. Períodos de calor intenso e 
contínuo diminuem a humida-
de relativa dos combustíveis. 
Ventos mais intensos aumen-
t a m  a  v e l o c i d a d e  d a 
propagação

 
Quantos elementos ativos 

f a z e m  p a r t e  d a  v o s s a 
corporação?

O Corpo de Bombeiros 
conta com um total de 95 ele-
mentos sendo 74 do quadro 
ativo e 21 estagiários.

José Morais é o comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes e é quem dá as respostas às questões lançadas pelo jornal O 
Progresso de Paredes.

Estamos no Verão, época 
tradicionalmente complica-
da para todos os Bombeiros 
devido aos fogos florestais. 
Como foi preparada pela 
vossa corporação esta época 
tão complicada?

As épocas de incêndio são 
preparadas ao longo do ano, 
nunca descuramos a nossa 
responsabilidade no comba-
te a incêndios, até porque so-

mos a corporação com maior 
área florestal do concelho de 
Paredes.

Fazemos o reconheci-
mento da área de atuação e a 
limpeza dos acessos aos ter-
renos mais propícios a incên-
dios, de modo a facilitar e mi-
norar o tempo de chegada 
aos focos de incêndio.

Tivemos também a preo-
cupação do reforço de meios 

de combate com a aquisição 
de dois veículos, um ligeiro e 
um pesado.

As formações do corpo 
ativo têm um papel muito im-
portante pois contribuem 
para a instrução e melhora-
mento dos conhecimentos de 
todos os bombeiros.

Desta forma, investimos 
diariamente na educação e 
promoção de responsabilida-

des do corpo ativo garantin-
do uma boa formação, bons 
meios de combate e criação 
de condições facilitadoras de 
atuação no terreno.

Acreditam que devido ao 
ano de pandemia que vive-
mos este poderá ser um ano 
mais tranquilo?

Os incêndios são provoca-
dos por diversas causas, se-

jam elas climáticas, mão cri-
minosa, descuido/negligên-
cia e desconhecidas. Posto 
isto, não considero que a pan-
demia tenha qualquer in-
fluência no surgimento ou 
propagação de incêndios, es-
tes surgem por outros moti-
vos e propagam-se tendo em 
conta vários fatores do mo-
mento. A pandemia tem in-
fluenciado a nossa vida de di-

versas formas todos os dias, 
mas não considero que tenha 
influência nos incêndios.

 
Quantos elementos ati-

vos fazem parte da vossa 
corporação?

Neste momento temos 
60 elementos no corpo ati-
vo da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cête.

Ezequiel Coelho, Bombeiros Voluntários de Cete:

“Preparamo-nos ao longo do ano”
Ezequiel Coelho, comandante em regime de substituição dos Bombeiros Voluntários de Cete dá as respostas ao Jornal O Progresso de Paredes.
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O 
Concelho de Pa-
redes vai aco-
lher a Taça da 

Europa de Patinagem Artís-
tica que se disputará entre 
os dias 31 de Outubro e 6 de 
Novembro. O evento terá 
lugar no antigo pavilhão das 
Laranjeiras que está de mo-
mento em obras.

Este evento desportivo  
vai contar com a participa-
ção de 200 atletas em repre-
sentação de 12 países.

Na apresentação da com-
petição que decorreu na Câ-
mara Municipal de Paredes, 
o presidente do Município, 
Alexandre Almeida, salien-
tou a importância para o 
Concelho em receber esta 
competição internacional 
“que não é tão conhecida co-
mo o hóquei em patins, mas 
temos a felicidade de ter um 
clube e uma associação de 
patinagem artística que tem 
granjeado resultados a nível 
europeu e até a nível mun-
dial e o facto de integrarmos 
esta coletividade foi deter-
minante para conseguirmos 
trazer para Paredes uma 
competição deste nível”.

O autarca revelou que es-
tá em fase de conclusão “a 
infraestrutura que nos irá 
permitir acolher provas ao 
mais alto nível e estrear o 
Pavilhão das Laranjeiras 
com uma Taça da Europa de 

Patinagem Artística não dei-
xa de ser um orgulho para o 
meu executivo e para os pa-
redenses”. A apresentação 
da Taça da Europa de Patina-
gem Artística contou ainda 
com a presença de Paulo Sil-
va, vereador do Desporto do 
Município de Paredes, do 
Presidente da Federação de 

Patinagem de Portugal, Luís 
Sénica, do vice-presidente 
da Associação de Patinagem 
do Porto, Armando Rodri-
gues e da Presidente da As-
sociação Desportiva de Pati-
nagem de Paredes, Célia 
Rocha.

A Câmara Municipal de 
Paredes, a Federação de 

Patinagem de Portugal e a 
Associação Desportiva de 
Patinagem de Paredes assi-
naram um acordo de parce-
ria para a organização con-
junta da Taça da Europa de 
Patinagem 2021.

LUÍS SÉNICA 
PERSPETIVA 
GRANDE EVENTO
O presidente da Federa-

ção de Patinagem de Portu-
gal (FPP), Luís Sénica, sa-
lientou o facto da organiza-
ç ã o  c o n j u n t a  d e s t a s 
instituições garantir «desde 
logo, as sinergias necessá-
rias para um evento de gran-
de qualidade organizativa e 
de prestígio para a FPP e 

para o nome de Portugal na 
Europa», dando os parabéns 
à autarquia pela «constru-
ção e pela dignidade desta 
infraestrutura» que é o Pavi-
lhão Municipal de Paredes.

Luis Sénica não tem dúvi-
das que Paredes «será du-
rante vários dias inundada 
de jovens patinadores de 
grande qualidade», referin-
do a sua importância «uma 
vez que esta competição é a 
porta de entrada dos jovens 
atletas no percurso de alta 
competição. O presidente 
da FPP frisou que este «é um 
evento que vai muito para 
além da pista», uma vez que 
«a promoção da imagem de 
Paredes, o retorno social e 
económico que a organiza-
ção de um evento desta na-
tureza traz, quer para os in-
tervenientes da prova, quer 
para todos aqueles que se 
vão deslocar para assistir à 
competição, trará prestígio, 
desenvolvimento também 

ao município de Paredes».
A competição vai contar 

com a participação de 200 
atletas de 12 países euro-
peus nos escalões de inicia-
d o s ,  i n f a n t i s ,  c a d e t e s  e 
juvenis.

Paredes vai receber a Taça da Europa  
de Patinagem Artística
PATINAGEM. A Taça da Europa de Patinagem Artística vai passar por Paredes entre os dias 31 de Outubro e 6 de Novembro. O evento 
terá lugar no antigo pavilhão das Laranjeiras que está de momento em obras e vai acolher patinadores de todo o espaço europeu.

PUB

ERRATA
Por lapso na edição passada, 

dia 11 de Junho, na página 6 o 

artigo com o título AF Porto 

segue para as eliminatórias 

de acesso ao Campeonato de 

Portugal, aparece errada-

mente assinado com o nome 

do nosso colunista Juvenal 

Brandão, quando deveria es-

tar assinado pelo nosso jor-

nalista Nuno M. Silva. Pelo 

fato e aos visados, apresen-

temos as nossas desculpas.

NOTA
Devido a período de férias o 
nosso colunista Juvenal 
Brandão não dará o seu con-
tributo nas próximas duas 
edições.Ao nosso colunista 
desejo de boas férias.
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O 
USC Baltar caiu 
p e ra n t e  o  C D 
Aves na meia fi-

nal de apuramento de subida 
da 2ª divisão da AF Porto no 
Estádio Rei Ramiro no Can-
dal. A equipa paredense não 
conseguiu bater o pé ao Des-
portivo das Aves que venceu 
e bem o jogo por 1-0, justifi-
cando a superioridade que já 
tinha evidenciado na fase 
regular do campeonato.

A equipa de Baltar mos-
trou garra e querer, mas o 
golo de Bruno Ferreira no 
início do segundo tempo (47 
minutos) foi o corolário do 
que tinha acontecido nos pri-
meiros 45 minutos.

Mas vamos ao filme do 
jogo…

O Aves entrou forte na 
partida e durante a primeira 

parte dominou a contenda 
por completo permitindo ao 
guarda-redes do Baltar, Me-
lo brilhar com defesas bri-
lhantes e que foram manten-
do a equipa baltarense liga-
da ao jogo.

A formação do Desporti-
vo das Aves ia asfixiando o 
último reduto do Baltar e os 
avançados da equipa avense 
foram mostrando muito des-
perdício. A equipa do Baltar 
no primeiro tempo pouco se 
m o s t r o u  e m  t e r m o s 
ofensivos.

No reatamento a equipa 
do Aves chegou ao golo num 
lance de insistência finaliza-
do por Bruno Ferreira depois 
de uma jogada pelo lado di-
reito da equipa avense. Após 
o cruzamento para a área de 
Bruno Machado, Melo evi-

tou que Souza marcasse, 
mas já não teve hipótese de 
defesa na emeda de Bruno 
Ferreira. Com este tento es-

tava reposta justiça no mar-
cador dado o domínio claro 
do desportivo das Aves. A 
partir daí e sendo um jogo a 

eliminar, a equipa do USC 
Baltar tentou assumir as 
despesas do jogo e acabou 
por ter mais bola, mas os 

contra-ataques avenses 
mostraram-se demasiado 
perigosos e só o acerto de 
Melo e a noite desinspirada 
dos avançados do CD Aves 
não deram outro resultado.

Zé Tó ainda tentou rema-
tes de meia distância tendo o 
Baltar pelo seu avançado 
d e s p e r d i ç a d o  a  m e l h o r 
oportunidade da equipa em 
todo o jogo quando a bola ba-
teu no poste da baliza de 
Marco Pinto.

Pouco depois terminava o 
encontro e o Desportivo das 
Aves agarrava um lugar na 
final que será disputada do-
mingo contra o Airães FC.

A dúvida que persiste e 
que a AF Porto ainda não es-
clareceu de forma oficial é 
quantos clubes sobem à 1ª 
Divisão na próxima tempora-
da, se os dois finalistas e as 
quatro equipas que disputa-
ram as meias-finais. Ainda 
assim refira-se que o USC 
Baltar foi a última equipa do 
Concelho de Paredes a cair 
nas fases a eliminar dos cam-
peonatos da AF Porto. Na di-
visão elite pró-nacional AC 
Rebordosa e Aliados Lordelo 
já tinham saído de prova, na 
D i v i s ã o  d e  H o n ra  o  S C 
Nun’Álvares também tinha 
sido eliminado. Na 1ª Divisão 
o FC Parada também já tinha 
caído e na 2ª os Lusos DB SAD 
tinham sido eliminados nos 
quartos-de-final falhando o 
acesso à subida. O USC Baltar 
fica a aguardar que saia a de-
cisão oficial da AF Porto para 
saber se subirá de escalão.

CD Aves 1 USC Baltar 0

USC Baltar caiu aos pés do CD Aves
JOGO NO ESTÁDIO 

REI RAMIRO, CANDAL, 

APITADO POR 

MIGUEL RIBEIRO

CD AVES

Marco Pinto

Bruno Machado

Pedroso

Carlão

Tiago Gouveia

Andrés Cabrera

Capela

Ruca 

Bruno Ferreira (golo 

aos 47)

Hugo Dias

Souza

USC BALTAR

Melo

Tasca

Vital

Marco

Serginho

Santos

Vitinha

Zé Tó

Sabiá

Rodrigues

Sandy

PUB
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A polémica está instalada 
junto da população de Bal-
tar.  Vai ser construída na 
Zona Industrial de Baltar-
-Parada, uma  unidade de 
tratamento de bio - resí-
duos, com a intenção de   
produzir biometano. O bio-

metano será depois injecta-
do na rede de gás natural, 
que poderá ser consumido 
em habitações, em indús-
trias ou até mesmo possibi-
litar o abastecimento de 
viaturas. Segundo a empre-
sa responsável pelo projeto, 
esta instalação industrial 
será dotada da mais recente 
tecnologia de ponta, que 
p o d e rá  t ra t a r  c e r c a  d e 
25.000 toneladas, por ano, 

de bio resíduos recolhidos 
seletivamente,  gerando 
1.200.000 m3/ano de bio-
metano e cerca de 8.200 
ton/ano de composto. A no-
va unidade será instalada 
em Paredes, devido à cen-
tralidade da Zona Industrial 
Parada/Baltar, nomeada-
mente o acesso direto à A4, 
bem como devido à possibi-
lidade de injetar o biometa-
no diretamente na rede de 

gás natural. Segundo a Am-
bisousa, empresa que faz a  
gestão de resíduos nos Mu-
nicípios que a integram 
(Castelo de Paiva, Felguei-
ras, Lousada, Paços de Fer-
reira, Paredes e Penafiel), o 
projeto, por não ter qual-
quer tipo de impacto am-
biental e por se tratar de 
uma unidade industrial, não 
carece de período de dis-
cussão pública, prevendo-

-se que possa estar em fun-
cionamento já no verão do 
próximo ano. 

 A população de Baltar 
tem manifestado a sua insa-
tisfação junto da Junta de 
Freguesia e nas redes so-
ciais. Para os baltarenses, o 
impacto ambiental estará 
sempre na ordem do dia, 
pois os exemplos de empre-
sas perfeitas que poluem 
descaradamente o ambien-

te multiplicam-se um pouco 
por todo o lado. Por outro 
lado o trânsito de camiões  
aumentará exponencial-
mente, mesmo que se cons-
trua um acesso direto à au-
to-estrada A4.  A empresa 
alega que a localização é ex-
celente, e que não é um ater-
ro, mas uma estação de tra-
tamento com todas as con-
d i ç õ e s  m o d e r n a s  e  d e 
proteção ao ambiente. 

    BALTAR

Estação de Tratamento de bio resíduos vai ser 
construída na Zona Industrial de Baltar-Parada

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo sábado, dia 
26 de Junho, será inau-
gurado  o  Trilho de S. Sil-
vestre, que  é um dos 
quatro trilhos desenha-
dos para a freguesia de 
Baltar. Trata-se de um 
circuito composto por 
quatro pétalas que, jun-
tas, formam uma espé-

cie de trevo. O trilho de 
S. Silvestre é uma dessas 
pétalas, nome que surge 
do monte, associado a 
uma história que impor-
ta descobrir e ao mesmo 
tempo valoriza. Ao lon-
go deste circuito, vamos 
observar alguns ele-
mentos patrimoniais 

que vão desde o pa-
trimónio construído até 
ao património natural. O 
trilho será inserido nos 
trilhos das “ Serras do 
Porto” e foi desenhado 
numa parceria entre a 
Junta de Freguesia de 
Baltar e a Câmara Muni-
cipal de Paredes. 

O  p r e s i d e n t e  d a 
Junta de Freguesia, 
c o n t a c t o u  o  P r e s i -
dente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes e 
posteriormente a em-
p r e s a  A m b i s o u s a . 
A m b o s  g a r a n t i r a m 
que o projeto não é 
um aterro e que serão 
respeitadas todas as 
regras de protecção 
a o  a m b i e n t e ,  s u p e -
rando mesmo muitas 
das empresas que es-
tão instaladas no lo-
c a l .  Tra t a - s e  d e  u m 

investimento de 18 
milhões de euros, que 
será uma mais valia 
para o concelho e pa-
r a  a  V i l a .  S e g u n d o 
Jorge Coelho, “tudo 
foi clarificado e o pro-
jeto foi devidamente 
explicado. Os balta-
renses podem ficar 
descansados e breve-
mente vai ser tudo ex-
plicado de uma forma 
séria. Ao contrário do 
p a s s a d o  e m  q u e  a 
oposição queria lá co-
l o c a r  u m a  e m p r e s a 

altamente poluente, 
esta empresa respei-
ta todas as regras. A 
empresa prestou to-
dos os esclarecimen-
tos,  bem como a câ-
mara, que não escon-
de nada de ninguém. 
Este assunto foi uma 
manobra puramente 
política. Os baltaren-
ses podem ficar des-
c a n s a d o s ,  p o i s  n ã o 
será construído ne-
nhum aterro junto de 
Baltar.  Quero o me-
lhor para Baltar”.

Trilho de São Silvestre - Baltar

No próximo dia 28 de Ju-
nho (segunda – feira), vai–se 
realizar uma Assembleia de 
Freguesia de Baltar, no Salão 
Nobre da Junta de Fregue-
sia, com a seguinte ordem de 
trabalhos: Apresentação e 

discussão da proposta de al-
teração do LISTEL do Brasão 
que dizia no DR “Baltar-Pa-
redes” para “Vila de Baltar” e 
da Coroa Mural de três para 
quatro Torres;  apresenta-
ção, discussão e votação da 

modificação do Plano e Or-
çamento da receita e despe-
sa de 2021- 2.ª Revisão; pe-
ríodo de intervenção do pú-
blico para apresentação de 
assuntos de interesse da 
Freguesia.

Alteração do Brazão de Baltar

Jorge Coelho ( Presidente da Junta de Freguesia de Baltar)

Os Baltarenses 
podem  estar tranquilos
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Os Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa estão a, recolher 
fundos para ajuda nas obras de 
requalificação do quartel. 

Campanha de Angariação de 
Fundos, decorreu no passado 
dia 20 de Junho nas freguesias 
de Duas Igrejas e Vilela, sendo 

que a 27 de junho acontecerá a 
mesma campanha em Gandra 
e Astromil. O início desta cam-
panha é às 9h00.

Obras no Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa

O Rancho Folclórico 
“Os Marceneiros de Re-
bordosa” foi fundado 
por escritura pública de 
17 de Junho de 1985, 
embora exercesse a sua 
actividade há mais de 
dois anos., completan-
do neste ano de 2021, 
36 anos de idade dedi-
cados às tradições e 
costumes de Rebordo-
sa.  Na difícil época que 
atravessamos, marcada 
pela pandemia que tei-
ma em permanecer nas 
nossas vidas. O Rancho 
Folclórico “Os Marce-

neiros de Rebordosa” 
assinalou a data mesmo 
que da forma virtual e 
participada que se im-
põe, atendendo à obri-
gação do confinamento 
e outras normas de se-
gurança sanitária. Ran-
cho Folclórico “Os Mar-
ceneiros de Rebordosa” 
pelos 36 anos de vida, 

efectivamente uma bo-
nita idade para uma Ins-
tituição que leva o no-
me da Cidade de Rebor-
dosa por todo País, e 
não só também além-
-fronteiras uma Insti-
tuição modesta, mas 
orgulhosa do seu passa-
d o ,  p r e s e n t e  e  d o 
futuro.

    REBORDOSA

36º. aniversário 
do Rancho Folclórico 
“Os Marceneiros  
de Rebordosa”

PAULO 
PINHEIRO

No passado domingo de 
manhã um Grupo do Mo-
to Clube de Rebordosa e 
com o objetivo de come-
çar de uma forma gra-
dual e segura a nossa 

atividade,  visitaram o 
Grupo Motard " Super 
R i d e r s "  e m  Av i n t e s , 
além do gosto pela moto, 
a amizade, o respeito e o 
espírito solidário são va-

lores partilhados de que 
todos já sentem falta, le-
vando também connos-
co o nome de Rebordo-
sa, que cada vez chega 
mais longe.

Motards de Rebordosa visitaram  
o Grupo Motard de Avintes
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Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos 
do concelho de Paredes em áreas tão diversas 
como a política, a economia, a empresarial, a 
religiosa, a desportiva, a social e do seu pa-
trimónio cultural e arquitetónico.

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

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

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Já se ouve o som  
das botas a marchar

A 
extrema direita está aí. Vio-
lenta, rancorosa, ignorante, 
imbecil. Ela cria um mar de la-

ma onde chafurda, para onde remete 
a racionalidade, o pensamento, a di-
versidade, a tolerância. E já se ouve o 
som ritmado das botas a marchar. 
Ruidoso, assustador, ameaçador- 
Ela capturou o espaço político, a luta 
politica, o comentário político. Ela 
aglutinou consigo a direita clássica, 
democrática, constitucional. Que se 
tornou sua refém, do seu discurso, da 
sua agenda e da sua dinâmica.  
A extrema direita entrou no parla-
mento, nas escolhas eleitorais, nas 
esquadras de policia, nos transpor-
tes públicos, nas redações dos ór-
gãos de comunicação social. E mos-
trou-se na sua plenitude. Com no-
vos rostos, ou rostos conhecidos 
assumindo novo registo. 
A História, a verdadeira História, 
parece repetir-se. Tal como no sécu-
lo passado, a corja de nazis, fascistas 
e afins não disfarça ao que vem. O 
revisionismo histórico. A reposição 
da velha autoridade e impunidade e 
da tradicional supremacia de classe. 
O esmagamento dos mais débeis na 
escala social. 
O caso da divulgação pela CM de Lis-
boa dos nomes de organizadores em 
Portugal de uma manifestação anti-
-russa não é, a meu ver, senão uma 
pequena e irrelevante frivolidade. Tal 
como era no início o assunto do assas-
sinato do arquiduque austríaco às 
mãos de um anarquista jugoslavo ra-
dical e que deu infelizmente origem à 
I Guerra Mundial (1914-1918). Medi-
na assume aqui o papel contemporâ-
neo do acusado,  apresentado em 
bandeja de prata pela extrema direi-
ta. Descontada a falta de cultura de-
mocrática e de bom senso que permi-
te o envio de tais dados para a embai-
xada da Rússia (como outrora outros 
para a embaixada de Israel…), perce-
be-se mal tal arrazoado, fora do tem-
po. A Lei, a interpretação da Lei, a pri-
vacidade dos dados pessoais, a ce-
dência dos dados do BI a potências 
nossas “amigas”, a espionagem ao te-
lefone da Merkel por parte dos ameri-

canos (com cumplicidade dos dina-
marqueses), tudo se pode e deve dis-
cutir. Com verdade!
Porquê então esta campanha rancoro-
sa? A russofobia vinda dos States expli-
ca, o anti-comunismo cavernícola expli-
ca. Mas Putin não é comunista. O mais 
importante adversário politico interno 
de Putin é o Partido Comunista que va-
le 15 a 20% do eleitorado. Navalny, o 
“herói ocidental”, acionista minoritário 
de diversas empresas estatais, tem 2% 
de expetativas de voto no próximo Ou-
tono eleitoral. Mas como assim com-
preender Moedas, Rio, e o Chicão do 
CDS, assim tão primários? 
Acabada a iniciativa do MEL, frus-
trante e frustrada iniciativa politica, e 
sob a capa de fundo da ascensão da 
extrema direita, tudo o que é ou chei-
re ao 25 de abril surge denegrido, 
hostilizado, vitima de escárnio e mal-
dizer.  A reacção da nomeação de um 
comissario para as comemorações 
dos 50 anos do 25 de abril foi mais um 
passo. Mas até na vida corrente se ve-
rifica. Um exemplo. 
A jornalista Sandra de Sousa na 
RTP2 tentou usar uma entrevista a 
uma cantora casaque de nome Lika 
a residir em Lisboa e a propósito de 
lançamento de um single para a as-
sociar aos activistas anti-Putin. As 
perguntas: Como descreve o regime 
russo em termos de direitos huma-
nos? Subscreve as preocupações 
destes activistas russos que procu-
raram asilo politico em Portugal….? 
A cantora esquivou-se a essa instru-
mentalização e falou exclusivamen-
te sobre a sua música. Mas perce-
beu certamente a mensagem. Não 
alinhes na corrente, não, e verás co-
mo o futuro pode ser penoso.
Já se ouve o som das botas a marchar. 
Com muitos cães a rosnar. R

econduzido o Secretário Geral das Nações 
Unidas, permitam que relembre aqui um 
artigo de Kenneth Roth, Diretor Executi-

vo da Human Rights Watch, a 22 de Julho de 

2019.

“Quando o ex-primeiro-ministro português, An-

tónio Guterres, foi eleito secretário-geral das 

Nações Unidas em 2016, foram vários os ativistas 

de direitos humanos que acolheram o anúncio 

com agrado. Esperavam que Guterres trouxesse 

para a sede da ONU a mesma paixão pela defesa 

dos direitos humanos que demonstrou durante 

dez anos como alto comissário da ONU para os 

refugiados.

No entanto, o secretário-geral tem conservado o 

silêncio em relação a quase todos os abusos, inclu-

sive em relação às violações de direitos mais fla-

grantes. Quando o governo saudita assassinou o 

jornalista Jamal Kashogi, quando a administração 

Trump separou crianças migrantes dos pais ou 

quando as forças russo-sírias bombardearam 

hospitais sirios, Guterres absteve-se de criticar os 

responsáveis, expressando-se quase que invaria-

velmente por via de generalidades vagas. 

Está na hora de abandonar esta abordagem, que só 

veio contribuir para dar mais força aos autocratas 

do mundo. É fundamental que Guterres relembre 

os Estados abusivos de que a ONU não é apenas 

uma ferramenta para promover o desenvolvimen-

to económico ou um fórum para discutir questões 

de segurança, mas sim um guardião dos direitos 

humanos. A ONU tem de trabalhar com os Esta-

dos-Membros, mas é fundamental que defina limi-

tes claros pública e privadamente para aplicar aos 

casos em que governos bombardeiam civis ou 

prendem, torturam e assassinam os seus críticos. 

Guterres deve deixar claro que não só está prepa-

rado, mas também disposto a chamar a atenção aos 

governos individuais e aos seus líderes. Guterres 

continua a pisar em ovos no que toca aos EUA e a 

outras grandes potências. A título de exemplo, o 

secretário-geral não quis condenar publicamente 

a detenção em massa de um milhão de muçulma-

nos turcos na China em acampamentos de “educa-

ção política”, tendo elogiado a  Belt and Road Initia-

tive de Pequim, na qual os direitos humanos não 

têm lugar. As vítimas desta detenção arbitrária em 

massa têm motivos para se sentirem abandonadas 

pelo secretário-geral da ONU, bem como as víti-

mas de repressão dura no resto do mundo.

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

ONU

D
epois do esquecimento do Município de Pa-
redes para a celebração da efeméride de 
elevação de Paredes a cidade, que marcava 

30 anos no passado Domingo, dia 20 de Junho, segun-

da feira dia 21 ficou marcada pelo recado recebido da 

BeWater para “que se deixem determinadas dema-

gogias e mitos urbanos sobre a necessidade de rever-

ter concessões para se obter financiamentos”. Um 

recado sem resposta do Presidente da Câmara de 

Paredes, no âmbito de um desafio deixado pela con-

cessionaria das águas de Paredes, para aquela que 

terá sido a maior ação política do município, neste 

mandato dos últimos 4 anos.

Entre pouco respeito pela história e a importância do 

concelho, ações cheias de publicidade e pouca con-

cretização, passaram 4 anos desde as eleições de 

2017 que transformaram o panorama político de 

Paredes. 

Pelo meio, é obvio que a Pandemia da Covid-19 con-

dicionou toda e qualquer intervenção no território e, 

como uma nova semiologia, também a sua gestão 

desastrosa em Paredes foi colocando o concelho mais 

do que uma vez como área de alto risco de transmissi-

bilidade. Importa destacar ainda algum desconheci-

mento sobre contornos desta pandemia e a depen-

dência de medidas do governo central para a tomada 

de decisões no concelho, tornando Paredes também 

vítima das Sras. Da DGS e do Ministério da Saúde...

Não perde, contudo o município o direito de se pro-

nunciar e de confrontar e mais uma vez também nes-

te âmbito pareceu francamente ausente de coragem 

e espírito de iniciativa e antecipação.

Diria que, para quem tenta estar atento à gestão mu-

nicipal, os esforços incitados na gestão da educação 

com a exploração e desenvolvimento do Parque Es-

colar de Paredes, com bons resultados no ranking 

nacional de estudantes e em diversas áreas do des-

porto, são indicadores de bom trabalho implementa-

do e a continuar. Também no Parque das Serras do 

Porto, com diversos passos na sua implantação e cria-

ção de atividades de estímulo ao combate dos fogos 

florestais e à proteção da natureza são positivos si-

nais de desenvolvimento concelhio, que contrastam 

com a inércia no combate à poluição do Rio Sousa e no 

tratamento do saneamento na bacia do Sousa que 

tenho sobejamente e repetidamente referido.

É neste caldo de ações municipais e sem, propriamen-

te, uma estratégia política clara e muito bem definida 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Os Atentos, Os Desertores e Os que  se põe em Bicos de Pés...
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Guterres também abdicou do poder do seu gabinete 

de conduzir inquéritos aos casos de abusos graves. 

Seja o assassinato de investigadores da ONU na Repú-

blica Democrática do Congo, o uso de armas químicas 

na Siria ou o assassinato de Kashoggi, Guterres e a sua 

equipe parecem ter sempre argumentos na ponta da 

língua para justificar a sua inação. O secretário-geral 

deverá usar os dois anos e meio que restam do seu 

mandato para exercer plenamente a sua autoridade 

ao abrigo da Carta da ONU. Deverá autorizar missões 

de apuração de fatos para esclarecer a responsabilida-

de pelos abusos sérios cometidos no mundo. Além 

disso, deve trazer questões urgentes à atenção do 

Conselho de Segurança. Fê-lo somente uma vez ꟷ 

quando o exército de Mianmar levou a cabo a limpeza 

étnica dos muçulmanos Rohingya ꟷ, mas pouco fez 

para dar seguimento à questão. Esta definição de 

agenda deve fazer parte da sua caixa de ferramentas.

Mais importante, deverá fazer-se ouvir sempre 

que as questões tiverem importância suficiente 

para que a sua voz acrescente um peso significati-

vo à voz do comissário de direitos humanos da 

ONU. Deverá reconhecer que as afirmações gené-

ricas de nada servem porque não levam ninguém a 

sentir a obrigação de mudar. Em vez disso, deverá 

criticar de forma ousada e explícita as ações abusi-

vas dos Estados-Membros.  Não é necessário que 

Guterres abandone a diplomacia silenciosa, mas as 

conversas privadas seriam mais persuasivas se os 

governos reconhecessem que poderiam ser segui-

das por críticas públicas diretas. Não há dúvida de 

que uma abordagem mais franca irá inflamar al-

guns Estados, mas também ajudará a restaurar a 

credibilidade do secretário-geral como um líder 

mundial disposto a cumprir a sua responsabilidade 

de defender os cidadãos em maior risco de abuso.”

Guterres apenas ouviu estas criticas no período de 

lançamento da sua recandidatura. Aí sim, apareceu 

publicamente a condenar os países violadores dos 

direitos humanos. No entanto temo que se volte a 

calar. A unanimidade que aprovou a sua recandida-

tura, não parece fonte de ousadia e frontalidade, 

bem pelo contrário, terá o Secretário Geral da 

ONU que agradar a todos, levando a ONU nova-

mente a utilizar a “porta fechada” como meio de 

“pressão” sobre os Estados-Membros.

Os Atentos, Os Desertores e Os que  se põe em Bicos de Pés...
que a gestão municipal se foi e vai desenvolvendo. 

Numa primeira fase distribuindo simpatia no contac-

to em ações públicas e críticas ao executivo anterior e 

numa segunda fase, com certo isolamento, de gestão 

do dia-a-dia, de foco no antigo Estádio das Laranjeiras 

e no resgate da água. É esse o caminho que levará às 

próximas autárquicas, no final deste ano.

E, é igualmente neste espaço político difuso, sem uma 

mensagem clarividente (nem política, nem económi-

ca) de um rumo para o concelho de Paredes, onde até 

as freguesias e as juntas estão limitadas à gestão e 

manutenção dos espaços verdes, limpeza dos espa-

ços públicos, pequenas reparações nos estabeleci-

mentos de ensino, gerir a ocupação da via pública e 

licenciamentos de atividades, que cresce uma políti-

ca negativa e baseada da crítica. E nem interessa se é 

PS ou PSD. Ao mesmo tempo, num território e num 

conjunto de freguesias não muito grandes e ainda 

com uma taxa de abstenção elevada (dentro da mé-

dia nacional) e ainda maior taxa de indisponibilidade 

para a política, resulta o facto de que as pessoas dedi-

cadas à política são as mesmas e só os partidos é que 

mudam. Na nossa terra, um cidadão que realizasse tal 

mudança sempre foi chamado de “vira-casacas”, por-

que mudar de partido deveria ser visto como algo do 

tipo mudar de clube ou religião – escolha baseada em 

fortes convicções e em militância. Ora, neste tempo e 

contexto que vivemos em Paredes parece que já não 

podemos ver estas mudanças de partido como uma 

alteração de pensamento, mas sim uma mudança de 

cor dentro de uma gestão pública que se faz sem polí-

tica. Não deixa de ser uma deserção e um abandono, 

em particular do PSD para o PS, resultado da mudan-

ça de ciclo e da hegemonia do PS... Os exemplos estão 

por aí…e os desertores também!

Entre atentos e outros a quem não interessa a políti-

ca, estão também aqueles (em todos os partidos e 

áreas políticas) que se procuram destacar num holo-

fote público, sobretudo pela sua capacidade de que-

rer em detrimento da capacidade de trabalho, de 

aprender, de dar, de ouvir ou de unir. É essa habilidade 

de se pôr em bicos de pés que habitualmente o povo 

(que vota sereno) não perdoa! Por isso, é aqui que não 

posso, nem quero entender as atitudes de militantes 

e ex-responsáveis políticos do PSD, sobretudo aque-

les que, enquanto auferindo do poder se autoprocla-

mavam detentores do voto do povo e das suas vonta-

des, não aceitando diferentes pensamentos ou opi-

niões, basicamente “limpam a água do capote” e 

fogem à sua responsabilidade política de ter falhado 

redondamente no desenvolvimento de um projeto 

com rumo estratégico para Paredes. 

Pela volta da discussão e responsabilização política, 

olho para as próximas autárquicas com alguma espe-

rança e via com bons olhos os candidatos do PSD a 

vereadores no último ato eleitoral como candidatos 

à Assembleia Municipal, com o anterior Presidente 

da Câmara à frente para o desafio!  

psilvaparedes@gmail.com

Um SNS maduro

A 
crise pandémica continua a do-
minar o nosso dia-a-dia, feliz-
mente por Paredes nos últimos 

tempos a situação tem-se mantido es-
tável, os números continuam baixos, a 
população em geral preza por cumprir 
as regras de distanciamento social, e de 
higienização.
Também por cá o ritmo de vacinação 
está a crescer em média como o cresci-
mento nacional, e felizmente os Pare-
denses de uma forma geral aderiram à 
vacinação, pelo que o processo conti-
nua a decorrer em bom ritmo e de for-
ma bastante organizada, graças não só 
ao profissionalismo dos profissionais 
de saúde e dos colaboradores do muni-
cípio envolvidos em todo este proces-
so, mas também à colaboração e com-
preensão dos utentes que se deslocam 
a este espaço para serem vacinados.
Transformar um espaço desportivo pa-
ra uma vacinação em massa era algo 
inimaginável, mas aconteceu, e no últi-
mo ano as mudanças têm sido muitas e 
praticamente diárias. Todo este pro-
cesso de adaptação por parte dos pro-
fissionais de saúde e das autarquias é 
admirável, a resposta nem sempre po-
derá ser a mais eficaz, mas também 
quem sabe o que é eficaz neste contex-
to pandêmico.
Hoje, sabemos muito mais do que à um 
ano atrás, mas mesmo assim as dúvidas 

continuam, as vacinas continuam a ser 
a grande arma contra o covid-19, a von-
tade de vencer e ultrapassar esta fase 
continua a ser a força que move e une 
todos os que estão envolvidos neste 
combate, a maioria provavelmente ain-
da não tomou consciência que estamos 
a viver um processo de vacinação sem 
paralelo na história mundial, este é o 
mais rápido processo de vacinação 
mundial até hoje.
Portugal encontra-se nos primeiros lu-
gares dos países com mais doses admi-
nistradas, algo histórico também, se-
gundo os últimos dados somos a nível 
mundial o 30º país com mais doses ad-
ministradas, o que nos deve encher de 
orgulho, não só pela forma como o Ser-
viço Nacional de Saúde conseguiu res-
ponder, mas também pela adesão po-
pular às mesmas.
A evolução dos casos positivos de co-
vid-19 em Paredes mostram que de 
uma forma geral a população percebe 
que os efeitos da vacina não são ime-
diatos e os cuidados básicos, especial-
mente evitar aglomerações, usar más-
cara, ainda precisam de continuar a ser 
seguidos por um longo período de tem-
po, mesmo por quem já foi imunizado.
O Serviço Nacional de Saúde Portu-
guês, merece os nossos parabéns pela 
forma como vai gerindo esta crise 
pandémica, o SNS foi criado à apenas 
42 anos, e vive a sua prova de fogo, no 
final penso que a nossa ideia tradicio-
nal sobre o SNS será completamente 
diferente e todos teremos orgulho no 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  S a ú d e  q u e 
temos.
Obrigado a Todos.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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OLÁ, AMIGUINHOS!

Saudades 
do teu abraço

Desafio: poderão fazer 
um desenho relativo a 
esta história e, com a 
ajuda dos pais, enviá-lo 
para biblioteca@funda-
caoalord.pt. Mais tarde, 
quando voltarem a visi-
tar a nossa Biblioteca, 
poderão ver os vossos 
trabalhos numa exposi-
ção dedicada a esta ati-
vidade, e entretanto 
vamos publicando aqui 
os desenhos que nos fo-
rem chegando.

Participem!
Q u a n d o  n ã o  p o d e s 
abraçar os que mais 
amas… há outras for-
mas de demonstrares o 
teu amor! O Ouriço e a 
Tartaruga são os melho-
res amigos, mas não po-
dem abraçar-se. Feliz-
mente, eles descobri-
r a m  q u e  h á  m u i t a s 
formas de mostrarmos 
aos outros que os ama-
mos com todo o nosso 
coração.  E sabes que 
mais? O amor revela-se 
nos gestos mais sim-
ples.  O livro ideal para 
momentos em família, 
onde se explica às crian-
ças como contornar as 
distâncias que nos se-
p a r a m  n o s  t e m p o s 
atuais!
Autor: McLAUGHLIN, 
Eoin - "Saudades do teu 
a b r a ç o",  A m a d o r a , 
Booksmile, 2020
Este livro está disponí-
vel na Biblioteca para 
empréstimo.

J
ulieta Monginho nasceu em 
Lisboa, em 1958. É escritora 
e magistrada do Ministério 

Público. Em 1996, publicou o pri-
meiro romance, Juízo Perfeito. Se-
guiram-se A Paixão Segundo os In-
fiéis (1998), À Tua Espera (2000, 
Prémio Máxima de Literatura), Di-
cionário dos Livros Sensíveis 
(2000), Onde Está J? (2002), A 
Construção da Noite (2005), Meta-
de Maior (2012, finalista dos Pré-
mios Fernando Namora e Correntes 
d'Escritas) e Os Filhos de K. (2015, 
finalista dos Prémios Fernando Na-
mora e PEN Clube Português).

É também autora de Um Muro no 
Meio do Caminho (2018, Prémio 
Fernando Namora 2019 e Prémio 
PEN Clube Português 2019) e A Ter-
ceira Mãe (2008, Grande Prémio de 
Romance e Novela da APE):

 «Com uma notável capacidade 
narrativa, Julieta Monginho põe em 
“cena” várias personagens perdidas 
em relações familiares e afectivas que 
ora as atraem, ora as repelem, em que 
o branco quase nunca é imaculado e o 
negro não encerra a escuridão absolu-
ta. A Terceira Mãe, […] inicia-se no 
princípio do século XX, quando a mo-
ral e os bons costumes impunham 
uma autêntica ditadura sobre os cor-
pos e a sexualidade (nomeadamente a 
feminina), mas evolui até à nossa épo-
ca, em que os supostos direitos adqui-
ridos nem sempre significam uma vida 
mais fácil ou mais feliz. Uma obra inte-
ligente e de leitura aliciante.»

Maria João Martins
Jornal de Letras

 
A assinalar 25 anos de carreira li-

terária, Julieta Monginho regressa à 
ficção com «Volta ao Mundo em Vinte 
Dias e Meio». Esta é uma narrativa de 
tonalidade fantástica, que coloca per-
sonagens de carne e osso em contac-
to com figuras de quadros célebres 
do Rijksmuseum de Amsterdão.

ESCRITORA DO MÊS

Julieta Monginho
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Câmara Munici-
pal de Paredes 
apresentou no 

passado dia 20 de Junho o 
livro “As Casas de Brasilei-
ros no Concelho de Pare-
des”, de Alda Neto, investi-
gadora e amiga da Cultura 
de Paredes.

O evento decorreu na 
Casa da Cultura de Paredes 
e foi moderado pela verea-
dora da Cultura, Beatriz 
Meireles. Foram oradores 
Alda Neto, autora do livro, 
Ilídio Meireles, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes e Fernando Sou-
sa, Coordenador do Centro 
de Investigação CEPESE.

Alda Neto é licenciada 
em História, na variante 
História da Arte e Mestre 
em História  da Arte em 
Portugal pela Faculdade de 
Letras da Universidade do 
Porto, professora no Ensi-
no Básico e Secundário, in-
tegra as equipas de investi-
gação do CEPESE (Centro 
de Estudos da População, 
Economia e Sociedade) na 
área da emigração portu-
guesa para o Brasil e dos 
Estudos Patrimoniais e de 
Turismo e desenvolveu tra-
balhos sobre as casas de 
brasileiros e a sua valoriza-
ção patrimonial.

Este trabalho de investi-
gação de Alda Neto é um im-

portante contributo para o 
conhecimento dos emigran-

tes brasileiros do concelho 
de Paredes, fundamentais 

para o desenvolvimento 
económico, cultural e social, 

aquando do regresso à sua 
terra natal.

“As Casas de Brasileiros no Concelho de 
Paredes” foi apresentado em livro
LIVRO. As Casas de Brasileiros no Concelho de Paredes passou a estar em livro. Este é um novo formato para que as gerações mais 
novas possam descobrir as influências económicas, culturais e sociais que os emigrantes brasileiros tiveram em Paredes.

Joana Nunes deu a mão 
à música sob a promessa 
de nunca a largar e assim 
surgiu o primeiro  single 
da artista. “Tudo o que eu 
quiser” resulta do apoio 
dos seus amigos, que em 
conjunto  compuseram a 
música, e do talento desta 
jovem. O palco não é um 
piso desconhecido para  

Joana que conta já com 
duas participações impac-
tantes no programa de ta-
lentos All Together  Now 
da TVI, onde mostrou a 
sua garra e determinação 
a Portuga. 

Inspirada e focada no 
que o futuro tem para lhe 
oferecer, traça o seu cami-
nho diariamente sem  nun-

ca desistir. “Tudo o que eu 
quiser” é exatamente o 
reflexo do seu espírito 
resiliente. 

Participar no programa 
de talentos All Together 
Now da TVI permitiu-lhe 
“ter mais força e  vontade 
para lutar” pelo seu futu-
ro. Nas palavras de Joana 
Nunes, a jovem artista 

pretende  entrar no mun-
do da música portuguesa 
e, assim, “fazer o que mais 
ama”.  

O primeiro single está 
disponível no seu canal do 
youtube e posteriormen-
te em outras  plataformas 
digitais, tendo sido lança-
do no passado dia 2 de 
Junho.  

“Tudo o que eu quiser”  
é o primeiro single de Joana Nunes  
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FALECEU

MARIA AUGUSTA DIAS  
DE MAGALHÃES SOUSA
Faleceu no dia 21 de junho com 56 anos.  
Era natural  e residente em Beire, Paredes.  

Era casada com Manuel Ferreira de Sousa

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 29 de junho, pelas 18 horas 
na Igreja Paroquial de Beire, 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

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA DO ROSARIO 
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 12 de junho com 85 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 
Rua da Gandarinha, n.º 490, Baltar, Paredes. 

Era viúva  
de Manuel Joaquim Rodrigues de Matos.

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

MIGUEL FERNANDO 
FERREIRA ALVES
Faleceu no dia 20 de junho com 67 anos. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente 

na Av. D. Manuel I, nº. 1154, Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria de Lurdes Moreira de Sá Alves.

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

LUIS AUGUSTO  
COELHO DA SILVA
Faleceu no dia 18 de junho com 68 anos.  
Era natural de Irivo-Penafiel e residente  

na Rua de Fontielas , n.º 17, Cete, Paredes.  Era casado com Eva 
da Silva Soares.
 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

DOLORES DA ASSUNÇÃO 
ALVES MAGALHÃES FARIA
Faleceu no dia 20 de junho com 52 anos.  
Era natural de Pópulo, Benguela-Angola  

e residente na Rua Padre Américo, n.º 97   Paredes.  
Era casada com António da Silva Moreira.
 

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 DO ROSARIO 
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 12 de junho com 55 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua da Gandarinha, n.º 490, Baltar, Paredes. Era viúva  
de Manuel Joaquim Rodrigues de Matos.

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

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências
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A 
aventura começou 
no ano letivo de 
2018/2019, quan-

do um grupo de professores 
da Escola  Básica e Secundária 
de Paredes, do Agrupamento 
de Escolas de Paredes (AVEP), 
aceitou o desafio  lançado e 
abraçou o Projeto Erasmus+: 
School Gardens For Future 
Citizens (eSGarden) - Hortas  
Escolares para Cidadãos do 
Futuro. Trata-se de um Proje-
to KA2, enquadrado no âmbi-
to da  Cooperação para a Ino-
vação e Intercâmbio de Boas 
Práticas (Cooperation for In-
novation and the  Exchange of 
Good Practices), tendo como 
campo de impacto Parcerias 
Estratégicas para a Educação  
(Strategic Partnerships for 
School Education). 

O projeto conta com a par-
ticipação de cinco países - Es-
panha, Grécia, Eslovénia, Ro-
ménia e  Portugal e de diversas 
instituições, entre elas três 
Universidades, quatro escolas 
e duas empresas. De  Espanha, 
Universitat Politècnica de 
València, Colegio La Purísima 
- Hermanas Franciscanas de 
La  Inmaculada, Fundación Ca-
jamar de la Comunidad Valen-
ciana e TB agrosensor S.L.; de 
Portugal, a  Universidade do 
Porto e o Agrupamento de Es-
colas de Paredes; da Roménia, 
Universitatea Tehnicꟷ  din 
Cluj-Napoca ; da Eslovénia, 
OŠ Šmartno pod Šmarno goro 
e da Grécia, Directorate of Pri-
mary  School Education - 4th 
Primary school of Preveza. 

O projeto eSGarden visa 
melhorar a educação inclusiva 
e as competências dos alunos, 
através  da implementação de 
hortas ecológicas na escola, 
convergindo para muitas me-
tas do  Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e para a Agen-
da 2030, como: garantir uma 
vida saudável e promover o 

bem-estar para todas as ida-
des; garantir a educação inclu-
siva, equitativa e de qualida-
de; a  igualdade de género ou o 
consumo responsável. Pre-
tende-se a exploração de uma 
tecnologia  inovadora, de for-
ma a transferir para a sala de 
aula atividades da horta, atra-
vés da criação de um  ambien-
te virtual, que permite estabe-
lecer uma conexão entre o 
mundo físico (horta) e o digital 
(virtual),  vinculando ativida-
des não formais, fora da sala 
de aula, com o conteúdo dos 
programas de ensino. A  ideia é 
valorizar a era digital, com a 
missão de educar os jovens e 
crianças em igualdade,  sus-
tentabilidade e respeito pelo 
meio ambiente, com o apoio 
da tecnologia, enquanto se 
proporcionam atividades di-
vertidas, lúdicas e com valor 
ético e social.

O projeto facilita o desen-
volvimento integral dos alu-
nos e ajuda a melhorar a sua 
autoestima e  satisfação pes-
soal, visto que proporciona a 
implementação de atividades 
altamente motivadoras, que  
vinculam o processo de 
aprendizagem ao desenvolvi-
mento de competências pes-
soais e académicas.  Além dis-
so, as hortas escolares melho-
r a m  a  r e l a ç ã o  e n t r e  a 
comunidade e a escola, uma 
vez que são  criadas redes so-
ciais e educativas, que fomen-
tam o sentimento de perten-
cer a uma comunidade  maior, 
incentivando o intercâmbio 
cultural, os valores de susten-
tabilidade, a integração social 

e o uso  responsável do digital 
numa Europa globalizada. 

Os objetivos deste projeto, 
que permitem o desenvolvi-
mento de diversas competên-
cias  previstas no Perfil do Alu-
no à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (PASEO), são: (I) 
melhorar o  ambiente da esco-
la, através de atividades inclu-
sivas; (II) melhorar a valoriza-
ção da identidade, cultura  e 
diversidade europeia; (III) 
promover o consumo e a pro-
dução sustentáveis, através 
das hortas  escolares; (IV) aju-
dar crianças e jovens a torna-
rem-se conscientes dos pro-
blemas do planeta e  assumir a 
responsabilidade de respeitar 
e melhorar o nosso meio am-
biente e (V) usar as tecnolo-
gias  como uma ferramenta e 
um elemento de mudança. 

As crianças criaram a horta 
da escola, com a ajuda dos pro-
fessores, desde a planificação 
até à  implementação e aí tra-
balham regularmente, desde 
setembro de 2019, altura em 
que iniciaram o 5.º  ano de es-

colaridade. Para isso, foi cria-
da a disciplina de Hortas e 
Jardins, em Oferta Comple-
mentar,  na qual os alunos já ti-
veram oportunidade de fazer 
todo o tipo de trabalhos, des-
de sementeiras,  plantações e 
transplantações. Cultivaram 
legumes, vegetais e ervas aro-
máticas, plantaram árvores de  
fruto, entre outras, e até algu-
mas flores. Também já têm 
uma estufa. Todo o conselho 
de turma foi  envolvido e todas 
as disciplinas do currículo tra-
balham em articulação, tor-
nando a aprendizagem mais  
significativa. 

Neste ano letivo, com a tur-
ma já no 6.º ano de escolarida-
de, houve oportunidade de 
integrar  mais dois projetos, 
que se interligam e conver-
gem para o inicial. O primeiro 
é um projeto eTwinning, de  
intercâmbio com uma escola 
de Preveza, na Grécia, intitu-
lado “3199 - An Odissey into 
the Garden  Legacy” (3199 - 
Uma odisseia pelo legado das 
hortas). Sendo que ambos têm 

uma horta, os alunos  lançam 
desafios entre si, partilham 
ideias, informações, trabalhos 
e fotos de atividades e apren-
dem  imenso, descobrindo se-
melhanças e diferenças entre 
os dois países, num verdadei-
ro espírito  intercultural. 

O segundo é um projeto de 
investigação, promovido pela 
Fundação Vox Populi, com o 
apoio do  Ministério da Educa-
ção e Ciência (MEC), através 
da Direção Geral da Educação 
(DGE),  consubstanciado no 
Programa “A Pesquisa que En-
sina” - Concurso “Rato de Bi-
blioteca”. O objetivo é  incenti-
var a pesquisa de informação 
(“Desk Research”), incremen-
tar a literacia, aumentar os 
conhecimentos e a capacida-
de de interpretação e de olhar 
criticamente para a informa-
ção, bem como  desenvolver o 
sentido de cidadania, cons-
ciencializando para as realida-
des envolventes, com vista à  
mudança de atitudes (Funda-
ção Vox Populi).  

Neste projeto, e a partir 
das hortas ecológicas, foi es-
colhido o tema: “Missão Possí-
vel - Alimentação Saudável!”. 
Os alunos investigaram sobre 
alguns produtos agrícolas 
mais cultivados e  consumidos 
na região do Vale do Sousa, 
nomeadamente o milho e, 
através de uma metodologia  
comparativa, exploraram a 
alimentação na atualidade, 
tendo em conta a sua evolu-
ção ao longo do  tempo, assim 
como todas as características 
regionais (na cidade de Pare-
des). Do mesmo modo,  com-

pararam com produtos mais 
cultivados e consumidos na 
Grécia, na região de Preveza, 
em  articulação com o projeto 
eTwinning. 

Desde o início do ano leti-
vo, o trabalho decorreu com 
empenho e dedicação. Os alu-
nos  demonstraram sempre 
muito entusiasmo e dinamis-
mo e têm sido ativos e empe-
nhados,  profundamente en-
volvidos no desenvolvimento 
dos projetos e mais compro-
metidos com o processo de  
aprendizagem. De salientar 
que são alunos provenientes 
dos meios rurais que circun-
dam a cidade de  Paredes, al-
guns deles com histórias de 
vida nem sempre fáceis e que 
apresentam, em alguns casos,  
dificuldades de vários níveis. 

A horta tem sido um gran-
de investimento, e embora a 
pandemia tenha obrigada a fi-
car em casa durante uns tem-
pos e a suspender muitas tare-
fas de trabalho prático, as 
pesquisas continuaram,  assim 
como a dedicação à distância, 
ainda que com limitações e 
obstáculos imprevistos. 

Entretanto, a labuta reco-
meçou e agora é altura da co-
lheita. É altura de balanços, 
relatórios,  apresentações e 
d i v u l g a ç ã o  d o  t ra b a l h o 
desenvolvido! 

Apesar da época de incer-
tezas e sobressaltos que se 
tem vivido, estas crianças 
crescem mais  fortes e inspira-
das. Sentem-se felizes, úteis e 
sentem a missão que lhes cou-
be, adivinhando um futuro  
promissor! É por isso que nin-
guém desiste, nem se deixa 
abater. A esperança de voltar 
a uma  existência normal e po-
der aplicar o que aprenderam 
para o resto da vida é o motor 
que nos impulsiona  e nos faz 
avançar! Acreditamos: “Vai 
ficar tudo bem!” 

“Educar é semear com sa-
bedoria e colher com paciên-
cia.” (Augusto Cury) 

Horta Escolar é um projeto para  
a vida e envolve alunos paredenses
PROJETO. Alunos e professores da Escola Básica e Secundária de Paredes envolveram-se na criação de uma  horta ecológica, para inspi-
rar uma visão diferente e mais responsável nas gerações futuras! A turma  trabalha em diversos projetos interligados entre si 
(Erasmus+, eTwinning e Rato de Biblioteca) e  concretiza a verdadeira aceção de articulação e flexibilidade curricular. São crianças co-
muns, que  crescem, indubitavelmente, mais saudáveis, conscientes e felizes. 

Carla Martins Cepêda  | texto
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