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“Uma vitória 
seria eleger  

um  vereador”
Álvaro Pinto, cabeça-de-lista da CDU define 

como prioridade a eleição de um vereador  
e o aumento da representatividade  

da coligação na Assembleia Municipal  
e Assembleias de Freguesia.  
Eleição de Cristiano Ribeiro  

em Cete é outro  
dos objetivos.  DESTAQUE  //  PÁGS. 11 A 13

Futebol 
também 
é para elas

Dia 
Municipal  
do Bombeiro 

festejadoLúcia Alves sagrou-se campeã 
nacional pelo Benfica e foi 
chamada à seleção A. Um ano 
de sonho de uma jogadora 
made in Paredes. 

ENTREVISTA  //  PÁGS. 4 E 5

FOTO: SL BENFICA

em 
Rebordosa

ATUALIDADE  //  PÁG. 15
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EDITORIAL/TRIBUTO

P
aredes não deve 
esquecer quem de 
forma desinteres-

sada serviu esta maravi-
lhosa terra do Vale do 
Sousa. Já me referi, nos 
meus tributos, a um gru-
po bem alargado de per-
sonalidades que parti-
ram e que tanto deram, 
pela sua dedicação, ao 
Concelho de Paredes. 
Nesta edição, vou pres-
tar tributo a mais uma 
dessas pessoas que me-
rece uma atenção espe-
c i a l .  Tra t a - s e  d e  J o s é 
Loureiro Soares, nascido 
em Castelões de Cepeda, 
em 1924, filho de um Ofi-
cial da Guarda Nacional 
Republicana, que presta-

va serviço em Lisboa, e 
de uma senhora que fale-
ceu, tinha o seu filho 16 
anos. O pai refez a sua 
vida com outra mulher, 
mas o jovem preferiu vi-
ver em Paredes, com uma 
tia, de quem nunca se se-
parou. Após a instrução 
primária foi para apren-
diz de sapateiro, e dada a 
sua situação de órfão de 
mãe, conheceu a jovem 
Alzira Melo, com quem 
casou aos 19 anos de ida-
de, e com quem veio a ter 
dois filhos o Carlos Alti-
no Loureiro e o Ivo Lou-
reiro. Após o casamento, 
foi convidado para gerir a 
Sede do União Sport Clu-
be de Paredes, clube a 

quem se entregou, para 
além da sua profissão de 
carteiro, durante toda a 
sua vida. Foi o autor da 
compra da sua primeira 
bandeira, dedicou-se à 
organização de excur-
sões de transporte de 
sócios para os jogos fora 
de Paredes e tratou da 
angariação de meios pa-
ra sustentar as despesas 
com jogadores. Também 
colaborava com o Hó-
quei  em Patins,  como 
preparador do recinto e 
balneário para os jogos. 
Fez parte do Rancho Fol-
clórico de Paredes e da 
Banda da Música local. 
Participou na angariação 
de fundos e leilões para a 

construção do Hospital 
da Misericórdia, inaugu-
rado em 1966, ficando li-
gado à Irmandade na co-
laboração de banhos aos 
i n t e r n a d o s ,  o  m e s m o 
acontecendo com a Casa 
do Gaiato de Beire, duas 
vezes por semana. Desde 
muito jovem casado, fez 
parte da Comissão de 
Festas do Concelho de 
Paredes, organizadas pe-
la Câmara Municipal, co-
mo convidado, até ao 25 
de Abril de  1974. Foi em-
pregado de mesa no Café 
Arco Íris, das 19h às 24h, 
durante longos anos. A 
sua verdadeira profissão, 
já como adulto e casado, 
foi a de Carteiro, tendo 

prestado serviço de dis-
tribuição em três fregue-
sias de Vila Nova de Gaia 
e em nove no Concelho 
de Paredes, até à sua pas-
sagem à reforma, com 
elevada dedicação, cola-
borando com as pessoas 
idosas em tudo o que fos-
se necessário, como o le-
vantamento de medica-
mentos na farmácia ou as 
suas reformas nos CTT, 
evitando aos beneficiá-
rios as deslocações dos 
seus domicílios. Era um 
Paredense muito estima-
d o  e  f e z  v á r i a s  ve z e s 
questão de mudar de giro 
para outras freguesias, 
evitando o cansaço da 
rotina, o que o tornou um 

profissional admirado. 
Sentia-se honrado pelo 
que fazia e pelos muitos 
amigos que tinha. Partiu 
em 2014, com 90 anos. 
Merece ser lembrado e 
bem reconhecido pelo 
povo e pelas autoridades 
locais pelo que ele con-
tribuiu para a sensação 
d e  b e m - e s t a r  n e s t a 
terra.

José Loureiro Soares (Carteiro)

N
a passada se-
gunda feira, dia 
7 de junho, che-

gou a minha vez de ser vaci-
nado. E fui.

É o que agora vou parti-
lhar convosco.

Mal anunciaram que os 
maiores de 50 anos podiam 
fazer o auto-agendamen-
to, resolvi experimentar o 
site e logo verifiquei ser um 
procedimento muito sim-
ples e intuitivo bastando 
para o efeito aceder na in-
ternet ao site https://www.
sns24.gov.pt/alerta/pedi-
do-de-agendamento-vaci-
na-covid-19, e ter o núme-
ro pessoal no sistema na-
cional de saúde à mão, o 
que é fácil uma vez que 
consta do verso do cartão 
de cidadão.

Simples, mas falando 
com uns quantos da minha 

geração, percebi que mui-
tos deles estão quietinhos 
à espera do contato das en-
tidades superiores em vez 
d e  p r o a c t i v a m e n t e  s e 
agendarem. Já imaginaram 
o que aconteceria se todos 
ficassem à espera que lhes 
fizessem a papinha toda?

Como no pré-agenda-
mento cada um escolhe o 
dia que mais lhe convém, 
sujeito a confirmação pos-
terior, cada um pode gerir a 
própria disponibilidade na 
marcação do dia da vacina.

Após isso, recebe-se 
uma mensagem SMS para 
confirmarmos no prazo 
máximo de 24 horas a nos-
sa intenção de presença.

Burocrático? Nada, se 
pensarmos um bocadinho 
no hercúleo esforço de or-
ganização que é necessário 
para pôr em movimento 
com eficiência uma máqui-
na de vacinação que mexe 
com milhares de pessoas, 
milhares de vacinas, cente-
nas de postos de vacinação 
que dia após dia, contra o 
relógio, tem de funcionar 

sem falhas de segurança, 
n e m  c u s t o s  d e 
inoperacionalidade.

Após a marcação foi só 
esperar menos de uma se-
mana pelo dia 7. “Só”, não é 
bem assim, porque são dias 
que se vive com alguma an-
siedade: Por se não saber a 
vacina que nos vais ser da-
da (e ouvimos dizer coi-
sas…); Por ouvirmos os re-
latos de pessoas que tive-
ram algumas sequelas; 
Porque não vemos os mi-
lhões com os quais a coisa 
correu bem. Em Bom por-
tuguês, emprenhamos pe-
los ouvidos …

Mas essa ansiedade, 
convenhamos, é um custo 
mínimo com o qual vive-
mos bem.

Chegou o dia, marcado 
para as 9 h 18 minutos no 
Pavilhão Rota dos Móveis 
em Lordelo.

Confesso que me ape-
tecia estar lá logo às 7 ho-
ras da manhã e ser dos pri-
meiros a ser atendido. E 
certamente não seria o 
primeiro a chegar.

Mas contive-me … e só 
lá cheguei por volta das 9. E 
se outros por certo tam-
bém se anteciparam um 
pouco em relação à sua ho-
ra, naquela hora não criava 
qualquer constrangimento 
e a entrada no pavilhão foi 
rápida.

Porém, a horas mais 
tardias do dia, o fluxo e re-
fluxo de pessoas, a cons-
tante e acumulada anteci-
pação excessiva pode cau-
sar entraves ao normal 
funcionamento do centro 
de vacinação por implicar 
a presença de demasiada 
gente à entrada impedida 
de aceder de imediato ao 
interior porque, como se 
compreenderá, há um li-
mite de lotação no pavi-
lhão. Por isso, se não inte-
ressa haver atrasos, tam-
bém se não pode chegar 
cedo demais.

Mas lá dentro há que 
dizer que estava tudo mui-
to bem organizado e disci-
plinado: Chegados entra-
mos numa primeira fila de 
cadeiras, onde sentados 

nos é feito um inquérito 
preliminar de identifica-
ção, com deslocação dos 
inquiridores e não dos in-
terrogados o que evita 
confusões e atropelos.

Daí somos chamados 
por ordem de chegada para 
as filas de vacinação: Se to-
dos se mantiverem pacien-
temente no seu sítio se-
guindo as indicações de 
quem lá está a manter a or-
dem, tudo corre bem.

Quando num dia a mar-
ca da vacina disponível é 
única é mais simples; Se 
estão a ser administrados 
tipos diferentes é mais 
complicado de gerir. No 
meu dia estavam a aplicar a 
da Pfeizer e a da Johnson: 
A da Pfeizer a quem fosse 
de segunda toma; A da 
Johnson a quem fosse pela 
primeira vez. A mim ca-
lhou-me a da Johnson. Foi 
sorte, fiquei despachado 
de uma vez só.

Contente, apesar da 
simpatia da enfermeira e 
de nem ter sentido a picada 
dela. Não teria nenhum 

problema em ser picado 
outra vez. Aliviado, o reco-
bro de meia hora, cautela a 
ter por regra mesmo que a 
posteriori pensemos que 
não teria sido necessário, 
não custou nada. 

E depois, estão todos 
ansiosos por saber, sofri 
alguma coisa por causa da 
vacina?

Não posso dizer que foi 
algo a que o meu corpo fi-
casse indiferente: Algumas 
dores musculares, um pe-
queno sentimento de en-
joo. Parece que varia de 
pessoa para pessoa, mas 
nada que se não aguente.

Mas, sobretudo, o que a 
vacina despertou em mim 
foi uma grande confiança 
no futuro porque se todos 
estivessem como eu estou, 
esta má fase do Covid já se-
ria passado.

Assim será, se cada um 
fizer a sua parte de forma 
paciente, ordeira e coope-
rante com o sistema que 
está montado.

O sistema, desta vez, é 
uma coisa boa!

EDITORIAL

Confissões de um vacinado
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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ENTREVISTA

CAMPEÃ. Lúcia Alves é jogadora profissional de futebol e sagrou-se campeã nacional pelo Benfica, num jogo épico contra o Sporting na  última jornada do campeonato. A somar ao título a avançada que terminou a temporada a lateral esquerda, foi chamada à seleção A.

LÚCIA ALVES A CRAQUE CAMPEÃ PELO BENFICA:

“Foi um ano de sonho que culm inou com chamada à Seleção”

É 
com os pés assen-
t e s  n a  t e r ra  e  a 
promessa de mui-

to trabalho que Lúcia Alves 
continua a traçar o seu per-
curso no futebol. A jovem 
natural de Paredes sagrou-
-se campeã Nacional com o 
Benfica e foi chamada à se-
leção A. No futuro o sonho 
da Liga dos Campeões e 
uma carreira internacional 
são objetivos a cumprir. Afi-
nal o futebol não é só para 
eles!!

Quando a Lúcia come-
çou uma menina jogar à 
bola não era muito nor-
mal, o que felizmente hoje 
já não é assim. Como co-
meçou esse gosto pelo 
futebol?

Não era muito normal 
realmente,  mas a minha 
paixão pelo futebol come-
çou pelo meu pai. Aos dois 
anos já me punha uma bola 
à frente e fazia desafios co-
migo. Foi assim que foi nas-
cendo esse gosto e também 
tenho na família futebolis-
tas. Quando era miúda jo-
gava no USC Paredes e até 
apareci no vosso jornal co-
mo uma miúda entre 250 
rapazes. Esse meu amor foi 
crescendo e hoje consegui 
chegar onde estou.

O futebol feminino já 
tem outras condições mas 
ainda há muito a fazer. Es-
ta nova geração de talento 
que temos no futebol fe-
minino poderá dar o tal 
impulso que ainda falta ao 
campeonato português?

Sem dúvida. A nossa se-
lecção desde a formação 
até à principal tem demons-
trado isso mesmo, que exis-
te um enorme talento em 
Portugal. Os clubes como 
Famalicão, Braga, Sporting 
e  B e n f i c a  e n t r e  o u t r o s 
(também importantes na 
formação de atletas) têm 
mostrado esse valor que +e 
visto no nosso campeonato. 

Tenho a certeza que se con-
tinuarem apostar como até 
aqui o futebol feminino po-
derá ser como o masculino.

Um outro salto qualita-
t i v o  p r e n d e - s e  c o m  a 
aposta da Federação até 
no Canal 11. A Liga BPI 
também já é vista com ou-
tros olhos. As jogadoras 
também começam a ser 
um pouco “estrelas”?

O Canal 11 foi uma ajuda 
imensa ao futebol feminino 
com a transmissão de quase 
todos os jogos, principal-
mente a fase de campeão. 
Acho que é uma mais-valia. 
Essa aposta quer na televi-
são quer da Federação vai 
dar crescimento sustenta-
do ao futebol feminino. Lá 
fora o futebol feminino já é 
visto de outra forma. Esta-
dos Unidos, Brasil e mesmo 
alguns clubes na Europa te-
mos jogadoras a receber 
igual aos masculinos. Se em 
Portugal continuarmos a 
crescer como até aqui será 
uma realidade idêntica no 
futuro.

“UM ANO DE SONHO”
Este é um ano de so-

nho… Campeã pelo clube 
de coração (Benfica) no 
último jogo da época e 
agora a chamada à Seleção 
A. Um ano para mais tarde 
recordar?

Sim! Não foi um ano que 
começou da melhor forma… 
No início queria mais minu-
tos e jogar com mais regula-
ridade e este ano optei,  con-
juntamente com o Benfica 
ser emprestada ao Valada-
res Gaia na primeira fase da 
época para poder jogar 
mais. Estive três meses na 
fase de manutenção e em 
Janeiro com a mudança téc-
nica do Benfica fui chamada 
e senti que estava prepara-
da. Como sabem eu sou pon-
ta de lança e acabei a jogar a 
lateral esquerdo, mas eu jo-
go em qualquer posição… 
Quero é ajudar o clube! 
Quero ser feliz e a continuar 
assim tenho a certeza que o 

Benfica vai dar-me muitas 
alegrias e eu ao clube.

Q u a n d o  a  L ú c i a  e r a 
criança como projetava a 
sua carreira?

Vou ser sincera… Não ti-
n h a  m u i t o s  o b j e c t i vo s . 
Nunca imaginei que iria 
ex i s t i r  u m a  m a r g e m  d e 
crescimento tão grande no 

f u t e b o l  f e m i n i n o .  M a s 
quando percebi que os clu-
bes estavam a apostar e 
surgiu a oportunidade de 
jogar num clube de Primei-
ra Divisão como era o Vala-
dares Gaia, disse que sim e 
a partir daí tracei objetivos 
e tentei alcançá-los. Na mi-
nha última época no Vala-
dares entrei no 11 do ano.

“GOSTAVA DE JOGAR
 NO ESTRANGEIRO”
Pa ra  o  f u t u r o  q u a l  o 

grande sonho em termos 
de carreira?

O meu sonho era con-
s e g u i r  a  L i g a  d o s  C a m -
p e õ e s  m a s  a i n d a  t e n h o 
muitos anos de trabalho 
pela frente… Se for com o 
Benfica seria fantástico. 

Mas se o clube continuar a 
apostar como até aqui e 
continuar a trazer jogado-
ras com muito talento da 
f o r m a ç ã o  a c r e d i t o  q u e 
possamos fazer frente aos 
grandes da Europa. Mais 
tarde também gostaria de 
jogar no estrangeiro num 
clube com a dimensão do 
Benfica.

Nuno M. Silva  | texto
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ENTREVISTA

CAMPEÃ. Lúcia Alves é jogadora profissional de futebol e sagrou-se campeã nacional pelo Benfica, num jogo épico contra o Sporting na  última jornada do campeonato. A somar ao título a avançada que terminou a temporada a lateral esquerda, foi chamada à seleção A.

LÚCIA ALVES A CRAQUE CAMPEÃ PELO BENFICA:

“Foi um ano de sonho que culm inou com chamada à Seleção”

Quais as grandes refe-
rências da Lúcia no fute-
bol feminino?

Não tenho uma referên-
cia em concreto. Partilho o 
balneário com atletas que 
um dia gostaria de ser como 
elas!! A Sílvia Rebelo a Ca-
rol Costa… Olho para a nos-
sa seleção e vejo atletas que 
lutaram para estar ali. Que-

ro fazer como elas: lutar, 
trabalhar e conseguir ter 
tanto ou mais do que elas.

Por falar em Seleção 
como está a encarar esta 
chamada à equipa de to-
dos nós?

Ainda não me caiu a fi-
cha… Era um sonho de crian-
ça poder representar a sele-

ção nacional. Esta é a minha 
primeira chamada à seleção 
A… Foi mesmo uma época 
em cheio de muitas emoções 
e acabou da melhor forma 
com a minha renovação com 
o Benfica, o título nacional e 
a minha chamada à seleção.

Antigamente dizia-se 
que o futebol era para ho-
mens, mas hoje, não é as-
sim e há tanto talento no 
futebol feminino…

Quem vê os jogos da Liga 
BPI consegue perceber que 
o futebol feminino tem cres-
cido muito. A nível de jogo já 
não há muita diferença entre 
o masculino e feminino. Mes-
mo dentro de campo na ati-
tude no querer, na raça! 
Além da qualidade tudo isso 
é importante e temos trans-
mitido isso. Não estamos ali 
só por dinheiro, mas pelo 
gosto e talento que temos.

“LUTAR, LUTAR 
E LUTAR”
A Lúcia também já co-

meça a ser uma referência 
para as mais novas. Que 
conselho dá às meninas 
que olham para si e que-
rem construir uma carrei-
ra no futebol feminino?

O segredo é nunca desis-
tir dos nossos sonhos e por 
mais complicado que seja 
alcançar o que quer que se-
ja… não desistam. Temos, 
muitas vezes, que abdicar 
de coisas que gostamos para 
atingir o sucesso. Eu abdi-
quei de muitas saídas com 
os amigos, festas etc. mas 
não me arrependo. Estou a 
conseguir atingir tudo o que 
sempre sonhei desde crian-
ça. Lutar, lutar, lutar sempre 
é o caminho.

E a recepção na Câmara 
Municipal? É um marco 
i m p o r t a n t e  e n q u a n t o 
paredense?

Claro que sim. É um orgu-
lho representar a minha terra 
e ter sido recebida na minha 
Câmara, pois esta é a minha 
terra e eu com orgulho digo 
sempre que sou de Paredes.

FOTOS: SL BENFICA
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AF Porto segue para as eliminatórias  
de acesso ao Campeonato de Portugal

D
evido à pande-
mia, que motivou 
interregno nas 

competições de futebol da 
AF Porto de Janeiro a Maio, 
aos campeonatos regressa-
ram com alterações aos qua-
dros competitivos. A entida-
de organizadora entendeu 
não atribuir descidas de divi-
são e permitir apenas a quem 
quisesse disputar a subida 
de divisão, num torneio mais 
curto, transitando com a to-
talidade dos pontos conquis-
tados nos jogos até à data. 
Na Divisão de Elite partici-
param 27 equipas, sendo di-
vididas em 6 grupos de 4 e 
um de 3, apurando-se os 2 
primeiros de cada para as eli-
minatórias, até encontrar o 
vencedor, na final, que subirá 
aos Nacionais. O Rebordosa 
e o Aliança de Gandra fica-
ram na mesma série. Os gan-
darenses, que viram desde 
logo afastado o espectro da 
descida, também não tinham 
hipóteses de se apurar para 
as eliminatórias, enquanto 
que os rebordosenses luta-
ram para manter o primeiro 
posto. Integraram este gru-
po Vila Meã e Lixa. Nas 6 jor-
nadas, o Aliança de Gandra, 
contra todas as expetativas 
foi o grande vencedor. Aliás, 
se a pontuação começasse 
do zero, a equipa do Aliança 
de Gandra tinha sido a gran-

de vencedora (13 pontos). 
Mas a equipa de Gandra par-
tiu em último com menos 10! 
pontos que o terceiro (Lixa) e 
ainda assim conseguiu ficar 
em 3º. Fez uma fase verda-
deiramente espetacular: go-
leou o Lixa duas vezes (6-3 e 
0-5), venceu em Rebordosa 
(2-3) e em casa o Vila Meã (3-
1), tendo apenas deslizado 

no terreno vilameanense e 
empatado na última jornada 
em casa com o Rebordosa 
0-0. O Gandra de Juvenal 
Brandão foi ainda a segunda 
equipa que mais pontos fez 
das 27 nesta fase, foi o me-
lhor ataque e a segunda com 
melhor saldo de golos. De 
qualquer forma, já terminou 
a sua participação. No seu 
facebook oficial, o clube já se 
despediu desta época mos-
trando-se "orgulhoso" pela 
prestação, essencialmente 
nesta fase final elencando as 
dificuldades ao longo da épo-
ca e aproveitando para agra-
decer "nomeadamente a to-
dos os atletas, corpo clínico, 
equipa técnica, em particu-
lar ao Mister Juvenal Bran-
dão, pelo que trouxe ao clu-
be", não esquecendo o res-
tante staff,  dirigentes e 
treinadores anteriores. 

O Rebordosa e o Aliados 
de Lordelo apuraram-se, jun-
tamente com mais 12 equi-
pas, e iniciam agora a fase de 
eliminatórias (sempre num 
jogo em campo neutro) para 
ver se conseguem a subida 
de divisão. Os jogos são a 10, 
16, 20 e 26 de Junho. A pri-
meira eliminatória será: 
Marco 09-Aliados Lordelo, 
Gondomar B-Rebordosa, 
S.Pedro da Cova-Avintes, 
Barrosas-Sousense, Oliveira 
Douro-Foz, Freamunde-Vila 
Meã e Alpendorada-Vila FC. 
A final será jogada no Está-
dio do FC Penafiel.

Juvenal Brandão  | texto

CLASSIFICAÇÕES DESTA FASE DE GRUPOS

Série 1: Sousense 36 pontos, Gondomar B 32, Maia Lidador 29 e Nogueirense 22.

Série 2: Freamunde 41, Vila FC 32, Gens 31 e Felgueiras B 4.

Série 3: Avintes 43, Aliados Lordelo 35, SC Rio Tinto 25 e Pedroso 13.

Série 4: Foz 39, Barrosas 35, Candal 23 e Sobrado 22.

Série 5: Rebordosa 42, Vila Meã 33, Aliança de Gandra 23, Lixa 21.

Série 6: Alpendorada 37, S.Pedro da Cova 28, Varzim B 27 e Pedrouços 25.

Série 7: Marco 09 33, Oliveira Douro 32 e Perosinho 20.

BALTAR  /  PAREDES  /  VALONGO   |    Telm.: 917 457 007  Tel.:  224 211 206
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Depois da recepção ao campeão francês 
Xeka (Lille), o Executivo Municipal recebeu 
nos Paços do Concelho Lúcia Alves (entrevis-
ta páginas 4 e 5 desta edição) campeã nacio-
nal pelo Benfica e o Campeão da II Liga pelo 
Estoril Zé Valente (entrevista em próxima 
edição). Em ambas as cerimónias os futebolis-
tas receberam uma pequena lembrança alusi-
va ao Concelho tendo recebido felicitações 
por parte da vereação que endossou, igual-
mente, rasgados elogios a todos pelo fato de 
levarem o nome de Paredes com os seus êxi-
tos profissionais. No futebol este ano, para 
jogadores nascidos no Concelho, foi de fato 
em grande com três novos campeões.

Zé Valente  e Lúcia Alves  
foram recebidos  
na Câmara Municipal

E
stá fechada a participação 
das equipas do Concelho na 
fase de apuramento para os 

play-off. Nesta edição damos conta 

dos resultados desta fase, sendo que, 
por motivos de fecho de edição não 
nos é possível dar os resultados dos 
jogos disputados ontem (a eliminar) 

das equipas do Concelho de Paredes. 
Na próxima edição do jornal actualiza-
remos toda a informação das equipas 
paredenses ainda em prova.

Venha a fase a eliminar nos 
campeonatos distritais
FUTEBOL. Fechou a fase de grupos dos campeonatos distritais da AF Porto. A partir de 
agora as equipas apuradas para o acesso às subidas de divisão entram no "mata-mata".

DIVISÃO ELITE PRÓ-NACIONAL  
SÉRIE 3

JORNADA 5
FC Pedroso - Aliados Lordelo 0 - 4
Avintes - SC Rio Tinto 4 - 1

JORNADA 6
FC Pedroso - Avintes 0 - 3
SC Rio Tinto - Aliados Lordelo 1 - 1

CLASSIFICAÇÃO
1º Avintes 43 pts
2º Aliados Lordelo 35 pts
3º SC Rio Tinto 25 pts
4º FC Pedroso 12 pts

1ª DIVISÃO
SÉRIE 2

JORNADA 5 
CCD Sobrosa - FC Parada 0 - 1
Ataense - SC Campo 1 - 2

JORNADA 6 
Ataense - CCD Sobrosa 0 - 1
FC Parada - SC Campo 1 - 0

CLASSIFICAÇÃO
1º FC Parada 32 pts 
2º Ataense  30 pts
3º SC Campo  25 pts
4º CCD Sobrosa  20 pts

DIVISÃO ELITE PRÓ-NACIONAL  
SÉRIE 5

JORNADA 5
Aliança Gandra - Vila Meã 3 - 1
Rebordosa AC - Lixa 1 - 0

JORNADA 6
Aliança Gandra - Rebordosa AC 0 - 0
Lixa - Vila Meã 2 - 0

CLASSIFICAÇÃO
1º Rebordosa AC 42 pts
2º Vila Meã 32 pts
3º Aliança Gandra 23 pts
4º Lixa  23 pts

2ª DIVISÃO
SÉRIE 1

JORNADA 5 
USC Baltar - GRD Rans 2 - 1
Vila Boa Quires - Gomes da Costa 0 - 1

JORNADA 6 
USC Baltar - Vila Boa de Quires 4 - 1
Gomes da Costa - GRD Rans 2 - 1

CLASSIFICAÇÃO
1º USC Baltar  31 pts
2º Gomes da Costa  25 pts
3º GRD Rans  22 pts
4º Vila Boa Quires  4 pts

DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 3

JORNADA 5
SC Nun’Álvares - Castêlo Maia 2 - 1
Custóias - Caíde Rei 2 - 1

JORNADA 6 
SC Nun’Álvares - Custóias 2 -1
Caíde Rei - Castêlo Maia 2 - 1

CLASSIFICAÇÃO
1º SC Nun’Álvares 44 pts
2º Custóias 35 pts
3º Castêlo Maia 26 pts
4º Caíde Rei 13 pts

2ª DIVISÃO
SÉRIE 3

JORNADA 5 
Lusos DB - 1º Maio Figueiró 6 - 0
ADC Frazão - S. Pedro Fins 

JORNADA 6 
Lusos DB - ADC Frazão 0 - 0
S. Pedro Fins - 1º Maio Figueiró 1 - 0

CLASSIFICAÇÃO
1º Lusos DB  31 pts
2º S. Pedro Funs  24 pts
3º 1º Maio Figueiró  21 pts
4º ADC Frazão  5 pts

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES
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2.ª ametade do Casal do Cazujo

N
o ano de 1613, a Mesa Abacial fez 
prazo desta ametade, que está no 
Livro D, fls. 132, a Maria Antónia 

(viúva de Belchior António), em 1.ª vida, e 
em 2.ª vida a uma das suas filhas legítimas 
(de seu marido Belchior António), qual ela 
nomear, e quem casar com a 2.ª vida no-
meada será 3.ª vida. Com renda de: 240 
reis (em dinheiro); 4 alqueires de trigo, em 
que entra o trigo dos serviços de Páscoa e 
Pentecostes; 11 alqueires de terçado; 2,5 
almudes de vinho; meio carneiro; meio ca-
brito; uma galinha. Tem este prazo de lu-
tuosa 500 reis e as mais condições ordiná-
rias. E não trata este prazo dos beilhós, 
nem da parte dos dois carneiros esfola-
dos, nem do frango de estiva.
Em 02/04/1639, a Mesa Abacial deu con-
sentimento a uma doação que Maria An-
tónia (viúva) fez a sua filha Maria Belchior 
da sua ametade do Casal do Cazujo. Foi 
escrivão Pedro Coelho, de Cete.
Faleceu Maria Belchior (2.ª vida), casada 
com João Pedro, ficando viva sua mãe, 
Maria Antónia, 1.ª vida. Ficou possuindo o 
marido de Maria Belchior (defunta), entre 
ambos houve uma filha chamada Maria, 

que também faleceu. João Pedro será 3.ª 
ou 2.ª vida e casou em 2.ª núpcias com Ma-
ria Gonçalves. João Pedro casou em 3.ª 
núpcias, a 14/08/1646, na igreja paro-
quial da Sobreira, com Isabel de Sousa, fi-
lha de Nicolau de Sousa e de Domingas 
Luís, moradores em Recarei. João Pedro 
faleceu a 03/12/1686, em Castromil, e 
sua 3.ª mulher, Isabel de Sousa, ficou com 
seus bens. Esta Isabel de Sousa faleceu a 
12/03/1688 e seu filho, Inácio João, ficou 
com seus bens. Inácio João faleceu a 
20/12/1730 em Castromil, no estado de 
viúvo, e seu filho José, solteiro, lhe fez os 
bens de alma. Em 17/06/1689, a Mesa 
Abacial fez prazo desta ametade do Casal 
de Cazujo, que está no Livro n.º 9, a fls. 468, 
por falecimento de João Pedro, a Sebas-
tião António, o Bacelo, e a sua mulher, Ma-
ria Pais, ambos em 1.ª e 2.ª vidas, e para um 
filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida, 
com acrescentamento de uma galinha. Foi 
escrivão Francisco Gomes de Mendonça 
B a r b o s a ,  t a b e l i ã o  d o  c o n c e l h o  d e 
Penafiel.
O termo Cazujo poderá ter dado origem a 
Caijuz, uma vez que, na aldeia de Castromil, 
existe uma casa, a Casa de Caijuz, que, se-
gundo o padre António Carlos Moreira, na 
sua obra, foi habitada pelo casal José da Ro-
cha e Luzia Barbosa, referenciados no artigo 
anterior. O neto, João Moreira da Rocha (fi-
lho de José Moreira dos Reis e de sua mu-
lher, Maria Barbosa), casou a 09/01/1847 
na igreja paroquial da Sobreira, com Joaqui-
na de Sousa Brandão, filha de Joaquim José 
de Sousa e de sua mulher, Ana Nogueira 
Brandão. (C.G. na Casa de Caijuz).

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal do Cazujo - II  
(aldeia de Castromil)
(continuação da edição anterior)

Atual Casa de Caijuz, 

aldeia de Castromil

N
um Europeu atípico, em que a fase de gru-
pos se jogou numa altura e as eliminatórias 
noutra, devido à pandemia, Portugal ga-

nhou o direito de seguir para a Eslovénia, para discu-
tir o título. Nos quartos-de-final derrotou a Itália por 
5-3 no prolongamento e nas meias-finais bateu a 
Espanha por 1-0. Na final, ante a Alemanha a nossa 
equipa sucumbiu a um golo sem resposta.
Rui Jorge, o selecionador, está à frente desta seleção 
há 10 anos. Têm-lhe passado jogadores que hoje são 
grandes figuras do nosso futebol pelas mãos. E vai 
continuar a acontecer. Temos revelado grandes jo-
gadores. O trabalho nos clubes tem sido feito dessa 
forma, as seleções têm aproveitado.
Ter um selecionador 10 anos no cargo e que ainda há 
pouco voltou a renovar é sinal de estabilidade.
No entanto, ainda não conseguimos o almejado títu-
lo europeu da categoria. Pela terceira vez perdemos 
a final, repetindo as derrotas de 1994 (0-1 face à Itá-
lia, com “golo de ouro”) e 2015 (3-4 com a Suécia nos 
penáltis, após 0-0 nos 120 minutos).
Neste Europeu, destaque, na minha opinião, para o 
guarda-redes Diogo Costa e os médios Vitinha e Fá-
bio Vieira, que foi inclusivamente considerado pela 
organização o melhor jogador do torneio.
Além de um conjunto de jogadores de grande nível 
(além dos 3 referidos, fizeram parte dos convocados, 
por exemplo, Diogo Dalot, Florentino Luís, Gedson 
Fernandes, Daniel Bragança, Romário Baró, Filipe 
Soares, Rafael Leão, Dany Mota, Gonçalo Ramos, 
Tiago Tomás, Jota e Francisco Conceição), ficaram 
de fora outros como Trincão (covid-19) e Pedro Gon-
çalves e Nuno Mendes (na equipa A).
Apesar de perdido o título, e dos sub-21 já não serem 
considerados propriamente atletas da formação, 
ainda estão em processo de crescimento e abaixo da 
equipa principal, por isso, cito uma lenda do futebol 
mundial, Dennis Bergkamp, que defende a mesma 
coisa que eu: “A única equipa que precisa de ganhar 
troféus é a equipa principal. As equipas da formação 
não precisam de ganhar, só precisam de formar os 
seus jogadores, a nível profissional e humano. Antes 
dos 14 anos, o foco deve estar em desenvolver bons 
hábitos, como controlar e passar a bola da maneira 
certa e no momento certo, as posições a manter, mas 
também trabalhar sobre a parte mental dos jovens. 
Então, no final, você não tem apenas um jogador de 
futebol completo se tudo der certo, 
mas uma pessoa que faz bem aos ou-
tros, o que significa muito."

SOBRE FUTEBOL

Sub-21  
de Portugal 
perdem a final

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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N
o momento em que somos pro-
prietários de um imóvel, quer 
porque contratamos um em-

preiteiro para fazer uma construção de 
raiz, ou porque celebramos um contrato 
de compra e venda, podemos ser con-
frontados com defeitos na construção.
No âmbito de um contrato de empreita-
da, que vem previsto no artigo 1207.º do 
Código Civil, o empreiteiro realiza a 
construção que lhe foi incumbida, sendo 
que o dono da obra pode fiscalizar, e dar 

as instruções que entende necessárias e 
indispensáveis.
Por sua vez, num um contrato de compra 
e venda de imóvel, o comprador não fis-
caliza o bem que vai adquirir.
E face a estas situações, como pode rea-
gir em caso de defeito de obra? 
Pois bem, importa desde logo referir 
que, quando esteja em causa um contra-
to de empreitada, nos termos do artigo 
1208.º do Código Civil “ o empreiteiro 
deve executar a obra em conformidade 
com o que foi convencionado, e sem ví-
cios que excluam ou reduzam o valor de-
la, ou a sua aptidão para o uso ordinário 
ou previsto no contrato.”
Logo, o empreiteiro é responsável por to-
dos os defeitos na obra, desde que desco-
bertos e denunciados no tempo devido.
Assim, nos termos do artigo 1225.º do Có-
digo Civil, o prazo para denúncia do defei-
to, é de um ano, dentro dos cinco anos, a 

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Denúncia de defeitos de Construção
contar da entrega da obra. A denúncia 
deve ser dirigida ao empreiteiro.
No que concerne aos defeitos de 
obra numa compra e venda, nos ter-
mos do artigo 916.º, n.º 3 do Código 
Civil, a denúncia deve ser feita até 
um ano depois de o defeito ter sido 
conhecido pelo comprador, e dentro 
dos cinco anos após a entrega do 
bem. E neste caso a denúncia deve 
ser dirigida ao vendedor do imóvel.
Importa ainda reter que, a denúncia 
deve ser feita por carta registada com 
aviso de recepção, e deve enumerar 
todos os defeitos detectados, por 
exemplo, infiltração, fissuras em pare-
des, tectos desnivelados, problemas 
eléctricos ou com canalizações, humi-
dades provenientes do decurso do 
tempo…E, para o efeito, deve compro-
var tais defeitos documentalmente, 
por exemplo, através de registo foto-

gráfico. No entanto, é importante ter 
em atenção que, não podem depois da 
aquisição, ou depois da obra concluí-
da, vir denunciar-se defeitos que eram 
logo evidentes nessa altura.
Após a interpelação aos responsá-
veis a denunciar os defeitos, deve 
ser dado um prazo razoável para a 
eliminação dos mesmos, ou caso se 
justifique, pode ser exigida nova 
construção, caso haja proporcionali-
dade entre as despesas e o proveito. 
Em último caso, se o imóvel for ina-
dequado ao fim, pode ser reduzido o 
preço, ou resolvido o contrato.
Se após a denúncia, dentro de um ano 
após ser conhecido o defeito, nada for 
feito para resolver, pode recorrer-se a 
Tribunal para requer a eliminação do 
defeito, podendo ainda ser peticiona-
da uma indemnização pelos danos não 
patrimoniais.  

M
indfulness e Meditação, que têm 
ganho destaque ao longo dos úl-
timos anos, são técnicas vistas 

como o ginásio da mente. De acordo com 
vários estudos publicados no meio médico-
-científico que provam que esta é uma for-
ma de terapia, é, mais ainda, “uma forma de 
promover a saúde”. Tal como cuidamos do 
nosso físico, e vamos ao ginásio, vamos ca-
minhar ou correr, também a nossa mente 
pode ter o seu momento de ginásio diário, 
para que possamos mais tarde, usar as suas 
potencialidades com maior eficácia. Quan-
do frequenta o ginásio, tem mais facilidade 
em andar rápido, correr ou subir escadas. 
Da mesma forma, ao praticar meditação, 
uma das técnicas mais executadas do Min-
dfulness, está a possibilitar o treino da 
mente, que ocorre a vários níveis:
1º: Para que a sua mente possa estar mais 

focada e concentrada quando assim o 
desejar;
2º: Para que possa treinar a capacidade de 
observação do corpo, permitindo-o conhe-
cer melhor a linguagem do corpo e enten-
der os seus sinais;
3º: Para que possa treinar a capacidade de 
observação de si mesmo, permitindo-o ga-
nhar tempo para fazer as suas escolhas e 
mudar atitudes e comportamentos.
Além disso, sabe-se também que meditar, 
reduz os níveis de stress, o que ajuda o or-
ganismo a combater algumas doenças do 
sistema nervoso, mas também problemas 
cardiovasculares, alergias, asma, dores 
musculares e até mesmo doenças de pele.
Contudo, sublinha-se que ao contrário do 
que muitas vezes se imagina, meditar não 
se trata de ficar no vazio ou não pensar em 
nada: trata-se de treinar a nossa mente a 
dar-se conta de quando é que se distrai do 
exercício que estamos a praticar.
Se fechar os olhos, tentar acalmar-se por 
uns minutos e focar toda a sua atenção na 
respiração consegue concentrar-se no pre-
sente, sossegar a mente e diminuir a ansie-
dade e o stress. Se fizer deste um método 
frequente pode aumentar a sua concentra-
ção, criatividade, tranquilidade, bem-estar 
e melhorar as relações com os outros.  

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Mindfulness e Meditação

De igual forma, estas técnicas de Mind-
fulness ou Atenção Plena, conduzem-
-nos a uma qualidade da consciência 
que resulta de prestar atenção, de for-
ma intencional, no momento do “aqui” 
e do “agora”. Quando o fazemos, damos 
conta do que estamos realmente a sen-
tir, a pensar e a fazer nesse preciso mo-
mento, sem o catalogar de certo ou er-
rado, apenas aceitando como sendo a 
realidade do momento presente. Igual-

mente, queremos que entenda que a 
prática de Meditação não altera aquilo 
que acontece na vida, como os impre-
vistos, os atrasos, os contratempos, as 
alegrias, as tristezas, mas torna mais 
fácil entender que tem o poder de es-
colher a forma como se relaciona com 
todos esses acontecimentos e senti-
mentos. Permita-se sentir, com Aten-
ção Plena o seu interior, pois o poder 
está dentro de si! 
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POLÍTICA

AUTARQUIA. As contas de 2020 da Câmara Municipal de Paredes foram aprova-
das por maioria com os votos contra do PSD na reunião do Executivo municipal de 
31 de maio última. Segundo a gestão socialista desde 2017 o passivo municipal 
baixou 20 milhões de euros. 

Câmara de Paredes  
aprovou contas  
de 2020 reduzindo  
passivo em 3 anos

E
stão aprovadas as 
contas municipais 
de Paredes refe-

rentes a 2020 com os votos 
favoráveis da maioria PS e 
os votos contra a oposição 
PSD. Para o Executivo mu-

nicipal o passivo está redu-
zido na ordem dos 20 mi-
l h õ e s  d e  e u r o s  e m  t r ê s 
anos.

S e g u n d o  o s  n ú m e r o s 
apresentados pela gestão 
municipal liderada por Ale-

PUB

xandre Almeida “a terceira 
prestação de contas deste 
executivo permitiu uma vez 
mais que o passivo munici-
pal diminuísse e em compa-
ração com 2019 existe uma 
redução de pelo menos 5 
milões de euros”.

Para o elenco municipal 
liderado por Alexandre Al-
meida, nas contas do Muni-
cípio “o passivo passou de 
88 milhões de euros, em 
2019, para 83.564.907 mi-
lhões de euros, em 2020, 
menos 5 milhões de euros. 
Recorde-se que o passivo 
e m  2 0 1 7  e r a  d e 
103.166,035 milhões de 
euros e em 2020 cifrou-se 
em mais de 83 milhões de 
euros, baixando 20 milhões 
de euros”.

 O presidente da Câmara 
Municipal, Alexandre Al-
meida, referiu que “estas 
contas de 2020 espelham 
uma vez mais o enorme ri-

gor no esforço de investi-
mento, fazendo obras por 
todas as freguesias, com a 
preocupação de obter fi-
nanciamento comunitário à 
disposição do Município, e 
garantir um equilíbrio de 
contas sem comprometer o 
desenvolvimento futuro do 
concelho de Paredes”.

 Saliente-se que da pres-
tação de contas “sublinha-
-se que os financiamentos 
b a n c á r i o s  d e s c e ra m  d e 
31.732.314 milhões de eu-
r o s  e m  2 0 1 7  p a r a 
28.054.838 milhões de eu-
ros em 2020. As dívidas a 
f o r n e c e d o r e s  d e  2 0 1 7 
eram de 17.275.706 mi-
lhões de euros e em 2020 
baixaram para 7.223.123 
milhões de euros. De subli-
n h a r  t a m b é m  q u e  e s t a 
enorme redução do passivo 
ocorreu num contexto de 
redução da taxa de IMI de 
0,4% para o mínio de 0,3%”.

As Corporações de Bombeiros e as Dele-
gações da Cruz Vermelha do Concelho de pa-
redes irão receber 209 mil euros de subsídio 
anual atribuído pela Câmara Municipal.

Assim as Associações Humanitárias dos 
Bombeiros de Baltar, Cete, Lordelo, Rebordo-
sa e Paredes e as Delegações da Cruz Verme-
lha de Vilela e Sobreira estiveram nos Paços 
do Concelho para assinarem o protocolo de 
atribuição das referidas verbas e já recebe-
ram a primeira tranche, sendo que a segunda 
parte destas verbas será entregue no mês de 
Outubro.

Refira-se que cada corporação de bombei-
ros irá receber no total 40 mil euros, ao passo 
que as delegações da Cruz Vermelha recebe-
rão uma verba de 4.500 euros cada.

Para a Autarquia esta é uma forma de “re-
conhecer o papel de extrema importância das 
corporações de bombeiros voluntários e das 
delegações da Cruz Vermelha portuguesa no 
socorro de pessoas e bens”.

Paredes entrega  
209 mil euros  
aos bombeiros e Cruz 
Vermelha em 2021

PUB

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"
O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo | Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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DESTAQUE

AUTÁRQUICAS. Todos os meses o jornal O Progresso de Paredes irá entrevistar um candidato à Câmara Municipal de 
Paredes nas eleições 2021. Começamos por Álvaro Pinto, cabeça-de-lista da CDU que define como prioridade a eleição de 
um vereador e o aumento da representatividade da coligação na Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia. Eleição 
de Cristiano Ribeiro em Cete é outro dos objetivos.

ÁLVARO PINTO CANDIDATO DA CDU ÀS AUTÁRQUICAS 2021:

“Uma vitória seria eleger um vereador”

Qual a grande bandeira 
da CDU para as autárquicas 
2021 em Paredes?

A nossa grande bandeira 
é a que é sustentada na rea-
lidade do Concelho. Não 
fazemos na nossa interven-
ção política, nem criamos 
ideias impossíveis de con-
cretizar, antes pelo contrá-
rio com os pés bem assen-
tes na terra sabemos por-
que nos candidatamos e o 
que pretendemos com a 
nossa candidatura. Preten-
demos levar uma voz dife-
rente e qualificada à Câma-
ra Municipal. Eleger um ve-
reador é o nosso grande 
propósito.  Acreditamos 
que dessa forma, em cada 
reunião de Câmara, existirá 
uma voz ativa e com expe-
riência quer de vida quer de 
política ativa. Será sempre 
uma mais-valia para os pa-
redenses ter uma voz como 
a  d a  C D U  n a  C â m a r a 
Municipal.

A vitória da CDU será a 
s u a  e l e i ç ã o  c o m o 
vereador?

Sem dúvida que seria uma 
grande vitória. Sabemos que 
é difícil de concretizar mas 
também não é impossível. 
Temos os pés bem assentes 
na terra, não fazemos como 
noutras candidaturas que 
mesmo sabendo que não se-
rão capazes de ser poder na 
Câmara Municipal, apare-
cem como alternativa… Fa-
lando como se fossem presi-
dentes de Câmara. Numa 
ideia de assumir essa mesma 
função. Por isso, nós, conhe-
cendo o Concelho e a sua ex-
pressão social e política, sa-
bemos que isso não é possí-
vel. Acreditamos que será 
possível eleger um vereador. 
Quem quiser uma alternati-
va e uma voz séria, honesta e 
competente pode colocar o 

seu voto na CDU. Estamos 
preparados para assumir es-
sa responsabilidade.

“SEMPRE
DEFENDEMOS O 
RESGATE DA ÁGUA”
Existe um tema na qual a 

CDU tem tido uma palavra 
importante na Assembleia 
Municipal, nomeadamente 
na aprovação do resgate da 
água. No caso de ser eleito 
como vereador e manten-
do-se o PS no poder, haverá 
aqui um aliado na continui-
d a d e  d o  a p o i o  a  e s s e 
resgate?

É preciso dizer que sem-
pre fomos contra o negócio 
da água. Sempre fomos con-
tra a privatização da água e 
do saneamento. Temos, por 
isso, algo que outros não 
têm, que é o fato de sempre 
termos defendido que a 
água e o saneamento deve-

ria estar sob alçada da Câ-
mara Municipal. Não se tra-
ta aqui de ser um aliado ou 
não, mas sim termos uma 
posição coerente. Subscre-
vemos o resgate da água, 
pois o que se colocava hoje 
em dia é que o que oferece 
melhores garantias a todos 
os níveis, é essa posição. O 
resgate não é o mesmo que 
uma rescisão. Só por si tudo 
o que é água e saneamento 
passa para a responsabilida-
de da Câmara, logo o que é 
importante, para nós, fica 
resolvido. Se fosse uma res-
cisão era diferente. Às vezes 
interrogo-me se a bandeira 
que muitos querem erguer é 
apenas demagógica ou se na 
verdade não queriam era 
que se mexesse na água e tu-
do continuasse igual. Sem 
reservas, e não temos ne-
nhum problema se coincide 
com a posição da Câmara ou 

não, temos a nossa decisão. 
Esta é a situação que melhor 
garante os serviços e a defe-
sa dos trabalhadores que 
estão ligados à Be Water.

Estamos a sair de um ano 
de Pandemia, em termos de 
políticas sociais e habita-
cionais, qual a grande ban-
deira da CDU para estas 
eleições?

Desde muito cedo somos 
a favor do que se chama ha-
bitação social e que pode 
ser levado a cabo pela Câ-
mara, funcionando ou não 
com o apoio de cooperativas 
de habitação, mas que seja a 
custos controlados. Sabe-
mos que hoje em dia há mais 
rigor nas construções, mas 
tem que ser com qualidade. 
Todos temos que ter digni-
dade e com essa possibilida-
de de as pessoas poderem 
ter uma casa com qualidade 

e a custos controlados pode 
ser uma oportunidade. As-
sim estaremos disponíveis 
para apoiar esse tipo de 
habitações.

“CRISTIANO RIBEIRO
PODE GANHAR CETE”
A um nível geral qual a 

estratégia da CDU para as 
autárquicas no Concelho 
de Paredes?

Na realidade temos am-
bições nas freguesias a Sul 
do Concelho. Em Cete te-
mos uma candidatura forte 
com o Dr. Cristiano Ribeiro 
e acreditamos que poderá 
ser o próximo presidente da 
Junta de Freguesia. Mas no 
Sul do Concelho pretende-
mos aumentar a nossa re-
presentatividade nas As-
sembleias de Freguesia e na 
Assembleia Municipal. Ain-
da este ano ficou demons-
trado que a CDU fez a dife-

rença na Assembleia Muni-
cipal, mesmo na votação. 
Isto significa que os votos na 
CDU nunca serão perdidos.

Se para a Câmara a elei-
ção de um vereador seria 
uma grande vitória em ter-
mos gerais o que considera 
um objetivo mínimo da 
CDU nestas eleições?

Eu fui presidente de Junta 
de Freguesia em três manda-
tos consecutivos e sempre 
com a votação a crescer até 
maiorias absolutas. Para a 
CDU trata-se de compromis-
so. Nós somos pessoas de 
compromisso e, dessa forma, 
se conseguirmos alcançar 
resultados seremos mais ca-
pazes de resolver e ajudar a 
ultrapassar problemas. Se 
tivermos mais voz, essa re-
presentatividade, podere-
m o s  f a z e r  o  q u e  n o s 
propusemos. 

Nuno M. Silva  | texto
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Pa ra  Á l v a r o  P i n t o  a 
questão em torno da co-
munidade cigana tem de 
ser resolvida de pronto em 
vez de, como afirma, se an-
dar a empurrar a questão 
com a barriga. O candidato 
da CDU defende uma inte-
gração em pleno na socie-
dade sem se criar guetos: 

“O problema com a co-
munidade cigana é que é 
empurrado pela barriga de 
todos os políticos de Pare-
des há muitos anos. Não 
digo que seja uma situação 
fácil de resolver, longe de 
mim pensar nisso, mas tem 
que se agarrar esta situa-
ção e resolvê-la. Para nós é 
preciso criar uma integra-
ção plena da comunidade 
cigana na sociedade e isso 
faz-se incluindo na tal habi-
tação social, pois podem e 

devem coabitar com outro 
tipo de pessoas. Se houver 
essa verdadeira inclusão 
não se criam guetos. Não se 
pode é dizer: vamos colo-
cá-los ali e longe de nós pa-

ra se fazer um gueto. Tem 
que haver igualmente um 
acompanhamento efectivo 
dessa comunidade mesmo 
a nível das escolas e respei-
tando igualmente as suas 

tradições, cultura e histó-
ria. Vamos aprendendo e 
dando a aprender para que 
se possa fazer uma integra-
ç ã o  d e  f a t o  n a 
comunidade”.

“Integração plena  
e de fato da comunidade cigana”

PUB

“SEM SANEAMENTO 
É TERCEIRO MUNDO”

O candidato da CDU fala do saneamento ou, da ausên-

cia deste em parte do Concelho de Paredes afirmando 

que se trata de uma situação impensável num concelho 

que faz parte da Área Metropolitana do Porto. Álvaro 

Pinto afirma mesmo que é algo de terceiro mundo: 

“Acima de tudo nós queremos falar de política e de coi-

sas importantes para todos, nomeadamente a questão 

do resgate que tem de ser acompanhada desde já. Que a 

experiência de Recarei e Sobreira seja para levar a todo 

o lado. Desde o 25 de Abril nas Câmaras da CDU não há 

nenhuma que não tenha saneamento há 20 anos… Nós 

em Paredes temos freguesias que estando numa Área 

Metropolitana do Porto é de terceiro mundo… Falo em 

Parada como falo noutras… Nem saneamento tem”.

Para Álvaro Pinto há uma questão clara: “A chantagem 

que era feita pela Be Water que dizia que por causa dos 

subsistemas não havia o resto. Há bens públicos como a 

água e o saneamento que são direitos constitucionais. 

Não é só fazer obras que o povo veja, mas este tipo de 

obras é mais que necessário. Esperemos é que o que se-

rá feito em Recarei e Sobreira possa continuar com toda 

a força e alargado a todo o Concelho”.

Segundo o candidato da CDU é preciso apoiar os subsis-

temas: “Seja dado um apoio concreto aos subsistemas. 

Que exista uma responsabilidade partilhada pela Câ-

mara Municipal e as cooperativas e Juntas de Freguesia. 

Que seja potenciada uma relação de compromisso e 

saudável que permita ancorar um conjunto de políticas 

para salvaguardar os subsistemas e o seu funcionamen-

to. Tenho algumas ideias quanto a isto mas, para já não 

quero antecipar essas ideias, mas digo que os subsiste-

mas são quem oferece água de qualidade e mais barata. 

Não vale a pena andarmos a experimentar outra coisa 

que seja mais cara e pior”.
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O associativismo e a polí-
tica desportiva do Concelho 
será outra das bandeiras da 
CDU para o debate que aí 
vem. Álvaro Pinto afirma que 
é necessário fazer uma lista-
gem para diferenciar quais 
as associações que fazem um 
verdadeiro trabalho na co-
munidade das que apenas 
recebem dinheiro, bem co-
mo defende igualdade no 
apoio a  todos os clubes 
desportivos: 

“É preciso saber quais as 
associações que servem 
apenas para receber verba 
e as que têm um trabalho 
profícuo, importante para a 
sociedade e que ajudam to-
dos os dias a melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas e algumas delas têm 
um papel que muitas veze 
se substituem até à Câmara 
Municipal e ao Estado. São 
associações que merecem 
ter um carinho especial. É 

preciso catalogá-las e estar 
perto delas. Na política des-
portiva, nomeadamente no 
futebol e a sua formação, 
estamos de acordo com 
aquilo que a Câmara Muni-
cipal vai fazendo mas há 
outros clubes. É preciso 

criar uma dinâmica equita-
tiva pois há clubes que têm 
que pagar tudo e outros 
que têm tudo pago. É preci-
so aqui existir um equilíbrio 
até porque vivemos um ano 
d e  Pa n d e m i a  e  ex i s t e m 
muitas dificuldades em al-

guns clubes. Comprometo-
-me a levar à Câmara Muni-
cipal essa situação para que 
os clubes que passam por 
grandes dificuldades te-
nham um apoio, pois nem 
todos estão no mesmo pé 
de igualdade”.

Para Álvaro Pinto des-
centralizar é necessário e 
afirma que em caso de elei-
ção promete tentar uma 
maior descentralização en-
tre a Câmara e as Juntas, 
sublinhando que é nas fre-
guesias que o dinheiro é 
melhor aplicado: “Penso 
que independentemente de 
outros temas e obras que 
consideramos importantes 

no Concelho nós, se tivésse-
mos poder na Câmara Mu-
nicipal iríamos reunir com 
os presidentes das juntas de 
freguesia em reuniões tri-
mestrais que permitissem 
fazer a cada momento a 
avaliação dos investimen-
tos no Concelho. Essa ava-
liação era integrando todos. 
Somos a favor da descen-
tralização mas não da des-

responsabilização do Esta-
do. As Autarquias têm que 
ser exigentes com o Estado 
para que este assuma o seu 
papel. Nas Juntas de Fre-
guesia o dinheiro é melhor 
aplicado e as obras são fei-
tas mais rápidas. A nossa 
ideia é que descentralizar 
com responsabilização é a 
melhor forma de se fazer 
política.”

“Igualdade para todos os clubes”

“Descentralização  
não desresponsabilização”

PUB

“OBRIGATÓRIO REFERENDAR 
AS FREGUESIAS”

Será uma luta de Álva-

ro Pinto e da CDU pa-

ra as eleições, levar a 

cabo um referendo 

nas freguesias que fo-

ram extintas de forma 

a saber as opinião da 

população para o futu-

ro.  O candidato da 

CDU quer que “o povo 

diga de sua justiça”.

“Somos a favor de um 

referendo em todas as 

freguesias que foram extintas para que as pessoas 

possam dizer o que querem para o futuro. As pes-

soas não pediram e lutaram contra a sua extinção 

contra o fim da sua freguesia. Hoje alguns que eram 

dessa opinião mas que já mudaram e têm responsa-

bilidades políticas pois passaram a ser poder e nós 

achamos que as freguesias valem por si e não quere-

mos impor que volte a ser a mesma, desde que o po-

vo não o queira. O referendo é mais que obrigatório. 

É uma medida que vamos colocar como prioridade 

para que o povo diga de sua justiça”.
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O
s  “ E n c o n t r o s 
com o Parque” 
voltaram a cele-

brar as Serras do Porto, en-
tre os passados dias 2 e 5 de 
Junho, necessariamente 
ajustados às circunstâncias, 
mas sem deixar de promo-
ver a partilha, a aprendiza-
gem e o envolvimento cívico 
em prol da conservação des-
t a  p a i s a g e m  p r o t e g i d a 
regional.

O programa foi mais uma 
vez construído de forma 
participativa, apresentando 
atividades muito diversas e 
com o envolvimento de vá-

rias entidades, abrindo com 
as Jornadas “Parque das 
Serras do Porto - o conheci-
mento como ferramenta de 

gestão”, que partilharam os 
trabalhos mais recentes so-
bre o território e culmina-
ram com a apresentação do 

livro comemorativo dos 5 
anos da Associação de Mu-
nicípios. No dia 3 de Junho 
decorreu um passeio foto-

gráfico e o dia 4 foi especial-
mente dedicado às ativida-
des dinamizadas pelo sem-
pre muito proativo Clube 

das Escolas do Parque das 
Serras do Porto, contando 
ainda com uma apresenta-
ção no Bioblitz de Serralves 
e uma saída noturna.

O 5 de junho foi o que 
reuniu maior número de ati-
vidades para a comunidade 
como o controlo de espécies 
invasoras, plogging, cami-
nhadas, paddle, batismo 
equestre, exposições e um 
animado concerto partici-
pativo com a associação No-
vaterra, num dia em que foi 
também lançada a Web App 
d a  R e d e  d e  P e r c u r s o s 
Pedestres.

Encontros com o Parque  
celebraram Serras do Porto
ENCONTROS. Apesar de ainda vivermos uma fase de Pandemia os “Encontros com o Parque” voltaram a ser celebrados entre  
os dias 2 e 5 de Junho último. Entre diversas actividades destaque para o lançamento da Web App da Rede de Percursos Pedestres. 

PUB

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente data de 1972, há 49 
anos, que a Assembleia Geral 
das Nações Unidas criou este 
dia com o objetivo de cons-
ciencializar para a necessida-
de de proteção do ambiente e 
dos ecossistemas. “O Municí-
pio de Paredes, consciente 
deste compromisso e dessa 
necessidade, tem apostado 
na educação, consciencializa-
ção, sensibilização e preser-
vação dos recursos naturais e 
do meio ambiente. A ação 
presente nas escolas, nos ci-

dadãos e nas associações lo-
cais relacionadas com o am-
biente, têm sido um marco 
importante na adoção de me-
didas mais sustentáveis e eco-
lógicas, capazes de despertar 
nas novas gerações um com-
promisso de salvaguarda dos 
recursos naturais. Ao mesmo 
tempo, é trabalhada a cons-
cientização para a contenção 
dos focos de desperdício, po-
luição, contaminação e des-
respeito pelos recursos natu-
rais”, segundo refere nota da 
Câmara Municipal.

No âmbito da aprova-
ção da candidatura ao 
programa “Cuida-te+”, 
uma parceria do Municí-
pio de Paredes, através 
do Pelouro da Juventude 
e do Instituto Português 
do Desporto e Juventude 
(IPDJ), realizou-se, no 
passado dia 7 de Junho a 
ação “Eu Tu Estás UP” na 
presença do Vereador 
Paulo Silva. 

Esta ação envolveu 45 
alunos e teve como obje-

tivo a promoção de com-
portamentos benéficos 
para a saúde dos jovens, 
nomeadamente no que 
se refere à alimentação 
saudável e promoção da 
autoestima. 

Em conjunto com o ga-
binete de nutrição do 
Município de Paredes di-
namizou-se, paralela-
mente, uma ação de for-
ma a alertar os jovens pa-
r a  e s t i l o s  d e  v i d a 
saudáveis.

Paredes festejou dia  
Mundial do Meio Ambiente

No âmbito do “Cuida-te+”  
decorreu o “Eu Tu Estás UP”
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O 
desafio da So-
ciedade Ponto 
Verde que pro-

cura incentivar a adoção de 
boas práticas de reciclagem 
nas escolas de todo o país 
mobilizou neste ano letivo 
mais de 200 escolas e milha-
res de alunos de Norte a Sul. 

Lançado no início deste 
ano letivo, o Concurso da 
Academia Ponto Verde en-
globou vários tipos de pro-
vas, desde passatempos in-
terativos à implementação 

de um plano de ação para 
promover o aumento de se-
paração de embalagens nas 
escolas, com o intuito de de-
senvolver uma maior cons-
ciência ambiental junto de 
professores e alunos. 

“Estes resultados refle-
tem uma vez mais o empe-
nho das escolas e dos pró-
prios alunos em atingir os 
objetivos dos desafios pro-
postos pela APV, interesse 
que tem vindo a ser consoli-
dado graças ao caminho que 

a SPV tem construído junto 
do público escolar. A SPV irá 
continuar a implementar es-
te tipo de iniciativas e desa-
fios no futuro, de forma a 

sensibilizar os mais novos 
para questões relacionadas 
com a reciclagem e a susten-
tabilidade, incentivando-as 
assim, a reciclar mais e me-

lhor”, realça Ana Isabel Trigo 
Morais, CEO da Sociedade 
Ponto Verde. Refira-se que 
a Sociedade Ponto Verde é 
uma instituição privada sem 

fins lucrativos que tem por 
missão organizar e gerir a 
retoma e valorização de re-
síduos de embalagens, pro-
movendo a ECONOMIA 
CIRCULAR através da im-
plementação do Sistema In-
tegrado de Gestão de Resí-
duos de Embalagens (SI-
GRE). A sensibilização e a 
educação para as melhores 
práticas ambientais são um 
dos grandes objetivos da So-
ciedade Ponto Verde junto 
dos portugueses.

Num mês marcado por 
aniversários dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes e de 
Baltar comemorou-se a 10 
de Junho o Dia Municipal do 
Bombeiro.

Dessa forma a Câmara 
Municipal homenageou as 
cinco corporações do Con-
celho de Paredes. O desfile 
aconteceu na Avenida Dou-
tor António Rangel na fre-

guesia de Rebordosa. Pelas 
09h00, teve lugar uma expo-
sição de veículos clássicos/
antigos junto ao parque Rio 
Ferreira em Rebordosa, se-
guido da Formatura e recep-
ção às entidades convida-
das, com intervenção das 
mesmas. O dia continuou 
com um desfile apeado e 
motorizado dos bombeiros 
voluntários de Paredes, Ce-

te, Baltar, Lordelo e Rebor-
dosa. Todos os bombeiros 
foram reconhecidos pelo 
trabalho e dedicação que 
desempenham em prol de 

todos os Paredenses. Devi-
do à situação pandémica Co-
vid-19, o público foi limitado 
para a salvaguarda da saúde 
pública.

No passado dia, 3 de ju-
nho, os Bombeiros Volun-
tários de Paredes come-
m o r a r a m  1 3 7  a n o s  d e 
existência.

No decorrer da sessão 
comemorativa foram pro-
movidos 25 bombeiros a 
diferentes categorias, fo-
ram ainda atribuídas 26 
medalhas de assiduidade e 
dedicação e 2 Crachás de 
ouro a elementos que pas-

s a r a m  a o  q u a d r o  d e 
honra. 

A cerimónia contou ain-
da com a inauguração das 
obras de requalificação da 
Base de Apoio Logístico 
Distrital, orçadas em cerca 
de 90 mil euros que foram 
r e a l i z a d a s  c o m  f u n d o s 
próprios da associação.

Foi também benzida a 
nova ambulância do INEM 
que vai substituir outra 

mais antiga ao serviço no 
P o s t o  d e  E m e r g ê n c i a 
Médica.

N e s t a  c e r i m ó n i a  f o i 

apresentado após três anos 
de restauro o veículo histó-
rico mais antigo da corpora-
ção, um Delage de 1920.

Escola Básica de Sobreira alcança 
melhor classificação das escolas do Porto 
no Concurso Academia Ponto Verde

Dia de Portugal  
é também Dia  
Municipal do Bombeiro

Voluntários de Paredes  
festejaram 137° aniversário

PRÉMIO. A Escola Básica de Sobreira, em Paredes, obteve a melhor pontuação do distrito do Porto no Concurso Academia Ponto Verde 
(APV), com 3 142,47 pontos. As 20 escolas com maior pontuação, uma por cada distrito, receberão um conjunto de ecopontos em plásti-
co reciclado e um prémio monetário de 100 €.

A Câmara Municipal de Paredes apresen-
tou no passado dia 2 de Junho o projeto MA-
PPA - Música, Artes e Património em Pare-
des e inaugurou um Painel Azulejar do artis-
ta plástico Henrique Silva.

Este projeto privilegia os espaços ao ar 
livre e valoriza o património material e ima-
terial do território. O MAPPA é um projeto 
que engloba Música, Artes e Património em 
Paredes e irá desenvolver-se entre Junho e 
Outubro deste ano. Serão 5 meses, 5 senti-
dos no território de Paredes, com direção 
artística da Astro Fingido, o Município de 
Paredes e diversas parcerias com associa-
ções culturais locais.

MAPPA vai  
mexer 5 meses
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O Pelouro da Ação So-
cial da Câmara Municipal 

de Paredes vai promover 
uma atividade designada 
por “(Re)Encontro Entre 
Nós 2021” com a popula-
ção Sénior 65+ do Con-
celho de Paredes, duran-
te os  meses de Junho e 

Julho, cujo o objectivo é 
proporcionar um mo-
mento de convívio e lazer 
durante o Verão, após 
este longo período de 
isolamento causado pela 
pandemia. Esta atividade 

vai decorrer no Concelho 
de Paredes, estando in-
cluída na atividade a rea-
lização de uma Missa nu-
ma Igreja a visitar. Infor-
mam-se os interessados 
em participar, que só po-

derão inscrever-se caso 
já possuam pelo menos 
uma das doses da vacina 
Covid 19. As inscrições 
são limitadas a 30 idosos 
por freguesia, devido à 
situação pandémica que 

vivemos e em cumpri-
mento das normas da Di-
reção Geral de Saúde. As 
inscrições estão abertas 
na Junta de Freguesia da 
residência até ao dia 14 
de Junho de 2021.

    BALTAR

“(Re)Encontro Entre Nós 2021” Inscrições 
abertas na Junta de Freguesia de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar foi fundada em 
1928. No passado domingo, 
dia 6 de Junho, comemorou  
os 93 anos de existência, ten-
do   realizado homenagens 
aos seus diversos colabora-
dores e a figuras do seu pas-
sado que contribuíram de 
uma forma decisiva para  o 

seu crescimento. O Pároco 
da Freguesia benzeu 4 novas 
viaturas que vêm contribuir 
para melhorar o serviço 
prestado à população.  A cor-
poração, que  conta no pre-
sente com cerca de 90 bom-
beiros no ativo, atribuiu me-
d a l h a s  d e  l o u v o r  a o s 
bombeiros que estiveram na 
linha da frente contra a pan-

demia Covid 19. O presiden-
te da Câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, e o ve-
reador da Proteção Civil, 
Elias Barros, foram também  
homenageados pela direção 
da corporação, como forma 
d e  a g ra d e c i m e n t o  p e l o 
apoio institucional e pessoal 
q u e  t ê m  p r e s t a d o  à 
associação.

Fernando Emílio (1938-
2020),  Presidente Honorá-
rio dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, foi homena-
g e a d o  a q u a n d o  d a 
comemoração do aniversá-
rio da associação.  

Este baltarense que 
marcou uma geração, nas-
ceu a 21 de Setembro de 
1938 e desde cedo come-
çou a participar na vida da 
Freguesia de Baltar. Foi 
presidente dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar des-
de o ano de 1971 até ao ano 
de 1992. Foi ainda presi-
dente da Assembleia Geral 
da corporação. Foi funda-
mental para a construção 
do atual quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Bal-
tar e foi um empresário de 
relevo no Concelho, tendo 
sido mesmo presidente da 
antiga Associação Indus-
trial de Paredes. Durante o 

seu mandato à frente da 
Associação Empresarial de 

Paredes, foi criada a primei-
ra feira de móveis da região 
do Vale do Sousa, que se de-
nominava “PARMÓVEL. A 
feira funcionou durante 
quatro anos e funcionava 
nas antigas instalações da 
atual Escola Secundária de 
Paredes. Foi uma iniciativa 
que foi pioneira na época e 
que deu lugar a outras fei-
ras que lhe seguiram o ras-
to. Esteve ligado a muitos 
projetos e instituições e foi 
uma figura com influência 
política na sua época. Ser-
viu os seus Bombeiros de 
Baltar durante mais de 30 
anos, e foi decisivo para o 
aparecimento do Jardim de 
Infância Glória Leão de Bal-
tar, sendo um exemplo de 
cidadania. No passado do-
mingo, foi homenageado de 
forma muito justa pelos 
seus Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar. 

93° Aniversário dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar 

Bombeiros Voluntários de Baltar  
prestaram homenagem  
a Fernando Emílio Correia da Silva

Vem “dançar connos-
co”, com a colaboração do 
Professor Lupricínio Ra-

mos Correia.  Se gostas  
de Fitness-ginástica-dan-
ça, contacta a Associação 

Clube Jazz de Baltar ter-
ças-feiras às 20h30. 
Telefone. 917459619

Associação Clube Jazz de Baltar  
- “ Dança Connosco” 

O trilho de Baltar pre-
tende levar-nos à des-
c o b e r t a  d e  a l g u m a s  
das mais bonitas paisa-
gens da Vila de Baltar. 
O trilho será inaugura-

do no próximo dia 26 
de Junho   e será limita-
do a cerca de 30 pes-
soas devido às restri-
ções existentes. Depois 
d e  s e r  d ev i d a m e n t e 

marcado e homologa-
do, qualquer forasteiro 
e qualquer baltarense 
terá acesso ao seu per-
c u r s o   d ev i d a m e n t e 
assinalado.

Descobrir Paredes  
- trilho de Baltar 
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A Junta de Freguesia de Re-
bordosa comemorou o Dia 
Mundial da Criança de for-
ma diferente este ano. Re-
corde-se que costuma ser 
celebrado, todos os anos, 
contudo, devido às restri-
ções ainda existentes em 
virtude da situação pandé-

mica, a Junta de Freguesia 
optou por apoiar e patroci-

nar um conjunto de ativida-
des planeadas por cada uma 

das Escolas, não deixando 
assim de celebrar este dia 
junto das suas crianças em 
todas as escolas do pré es-
colar e 1ºciclo.
E s t a s  a t i v i d a d e s  f o ra m 
“uma forma de lembrar às 
crianças, inseridas nos esta-
belecimentos de ensino  que  
possam dia-após-dia, conti-
n u a r  a  s o r r i r  e  a  v i v e r 
felizes!”
Todas as crianças recebe-
ram da Junta de Freguesia 
de Rebordosa uma pequena 
lembrança.

    REBORDOSA

Dia Mundial da Criança  
em Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

Seis Rebordosenses 
p a r t i c i p a ra m  n a  2 3 ª 
e d i ç ã o  d o  “ Po r t u g a l 
lés-a-lés”,  evento de 
mototurismo, o maior 
do género em toda a 
E u r o p a ,  o r g a n i z a d o 

pela Federação de Mo-
tociclismo de Portugal 
e que este ano recebeu 
mais de 2000 motoci-
clistas que percorre-
ram 1000 km.  O “Por-
tugal lés-a-lés” repre-

senta um importante 
pólo de contacto e di-
vulgação das zonas e 
r e g i õ e s  a o  l o n g o  d o 
percurso na mítica Es-
t r a d a  N a c i o n a l  nº  2 
que liga Chaves a Faro. 

Os motociclistas tem 
oportunidade de des-
cobrir mais um pouco 
deste País fantástico e, 
por vezes, tão desco-
n h e c i d o  q u a n t o 
surpreendente.

Seis Rebordosenses participaram  
no “Portugal lés-a-lés” de chaves a Faro

Eduardo Alexandre Vieira 
dos Santos, aluno do Curso 
Profissional de Técnico de Tu-
rismo, da Escola Básica e Se-
cundária de Rebordosa, no 
âmbito da Prova de Aptidão 
Profissional, desenvolveu um 
estudo  “IMPACTO da CO-
VID19 na Restauração em 
Rebordosa”. No total fez, 132 
inquéritos com a colaboração 
de 12 restaurantes nos quais 
participaram clientes e pro-
prietários e abordou as difi-
culdades causadas pela pan-
demia. Os restaurantes que 
colaboraram neste estudo, 
realizaram uma redução tem-
porária dos períodos normais 
de trabalho, ou seja, recorre-
ram ao “lay-off”. De salientar, 
como aspeto positivo, o fato 

de nenhum estabelecimento 
ter despedido funcionários e 
todos terem garantido que 
conseguem, atualmente, 
manter o mesmo número de 
funcionários que possuíam 
antes da situação pandémica. 
A restauração é uma das áreas 
mais afetadas pela pandemia 
da COVID-19. Todos os pro-
prietários dos estabelecimen-
tos assumiram que fazem 
cumprir as regras impostas 
pela DGS, que aumentam a 
confiança dos clientes e, pre-
sentemente, 50% dos restau-
rantes estão a registar uma 
subida na procura do seu es-
paço e têm registado assim, 
um aumento gradual no volu-
me de negócios. Todos os que 
registaram esta subida atri-

buíram-na, principalmente, ao 
regresso dos clientes habi-
tuais e também ao levanta-
mento de algumas restrições 
da pandemia, pois quem pro-
cura estes espaços são essen-
cialmente residentes e traba-
lhadores da localidade de Re-
bordosa. Em suma,  deduz-se 
que o fator mais negativo são 
as perdas de rendimento da 
restauração e o fator mais po-
sitivo, o não ter havido despe-
dimentos. Na sequência deste 
estudo elaborou-se a análise 
SWOT da restauração em Re-
bordosa, tendo-se concluído 
que os pontos fortes são a re-
lação preço/qualidade, a qua-
lidade do atendimento, a exis-
tência de formação específica 
na área da restauração, o facto 

de dependerem sobretudo de 
clientes habituais, a boa locali-
zação de Rebordosa face ao 
tecido empresarial da região o 
que favorece uma forte inter-
ligação com este setor. E, por 
estarem pouco dependentes 
do turismo, a restauração em 
Rebordosa está a ter uma ca-
pacidade de recuperação 
mais rápida do que noutros 
locais do país, mais dependen-
tes dos fluxos turísticos. Os 
pontos fracos identificados 
são a diminuição dos rendi-
mentos, o aumento dos gastos 
com a higiene e segurança, a 
limitação do espaço disponí-
vel em sala e em esplanada e o 
aumento do endividamento 
para fazer face à situação da 
pandemia.

Aluno de Rebordosa desenvolveu  
Prova de Aptidão Profissional



18 Sexta-feira 11 de Junho de 2021  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

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

Contributos a propósito  
do Dia Mundial da Criança

N
o Dia Mundial da Criança, re-
centemente comemorado, 
houve muita evocação dos 

direitos das crianças. Houve muitas 
entidades (autarquias, associa-
ções….) que justamente celebraram o 
dia. E ainda bem. Lembrei-me pes-
soalmente das crianças mortas em 
Gaza e dos jovens emigrantes ou can-
didatos a isso do Norte de África. Ou-
tra realidade. 
Porém são poucos os projetos sólidos 
que valorizam as crianças. Não são 
relevantes propostas que não assen-
tem por exemplo na Educação Pública 
de qualidade, na elevação dos rendi-
mentos das famílias e em práticas in-
clusivas de sectores populacionais 
pouco favorecidos. 
O tema Juventude (associado ao te-
ma Infância) é usado e abusado por 
muitos ilusionistas da nossa praça e 
do exterior retirando-lhe conteúdo 
concreto. Proclama-se solenemente 
que o melhor do Mundo são as Crian-
ças. Que a Juventude é o futuro. E por 
aí fica. Porém…
Não está garantido o desenvolvimen-
to integral da criança ou jovem, favo-
recendo um projecto de vida e de 
amor. Não está ainda garantido o 
acesso a uma rede pública de creches 
gratuitas para os menores de 3 anos. 
Não está garantido a acesso a um cur-
so superior em condições efectivas 
de igualdade ou equidade, de que a 
promoção de um curso privado de 
Medicina a custos exorbitantes é um 
exemplo.  
Não está repensado e reformulado o 
currículo escolar, mantendo-se o en-
fase excessivo em longos períodos de 
ensino em sala de aula e no ensino 
teórico, sem adaptação e individuali-
zação pedagógicas, sem atividades de 
ar livre em período lectivo e de férias. 
O Desporto Escolar em todos os 
graus etários é quase uma caricatura, 
outras atividades educativas/recrea-
tivas (como a música, a dança) são 
desprezadas e a Saúde Escolar (Saúde 
oral, Nutrição) não passa de um pe-
queno item escondido nos programas 
de saúde. A obesidade prevalece, 
bem como distúrbios psicológicos 

reais ou fictícios, muitas vezes indevi-
damente “medicalizados”. O bulling 
em contexto escolar só se valoriza 
quando emerge em casos concretos, 
nunca se prevenindo.  
Não estão defendidas condições ob-
jectivas de acesso a um emprego com 
direitos, com justa remuneração, an-
tes se promove a selva da precarieda-
de, da incerteza e do abuso laboral, 
dos estágios que escondem ocupação 
permanente. 
Não está assegurada a formação cívi-
ca e política dos nossos jovens como a 
disseminação e a assimilação dos con-
ceitos de cidadania, bem comum, res-
ponsabilidade, patriotismo. Na famí-
lia, na escola, nas instituições locais, 
na igreja, na comunicação social. Pre-
dominam logicas de individualismo, 
competitividade, sobrevivência, 
pragmatismo, relativismo. Tudo é as-
sim e o seu contrário. O Trinómio Es-
tado-Família-Sociedade falha muitas 
vezes, demasiadas vezes. Um Estado 
ausente, uma família disfuncional, 
u m a  s o c i e d a d e  a l i e n a d a  e 
complacente. 
Mas feito o diagnóstico, “ libertemos” 
algumas propostas, algumas polémi-
cas: Plano Nacional de Ocupação dos 
Tempos Livres, em vez de Atividades 
de Enriquecimento Curricular no 1.º 
Ciclo do Ensino básico; Requalifica-
ção dos espaços exteriores das Esco-
las; Férias Desportivas; Estatuto de 
Voluntário Desportivo e Cultural; 
Valorização da prática desportiva ao 
ar livre; Valorização de circuitos pe-
donais; Programa de Alimentação 
Escolar; Reforço Psicólogos e Nutri-
c i o n i s t a s  n o s  A g r u p a m e n t o s 
Escolares.

O 
10 de Junho foi outrora dia da Ra-
ça e dia de Portugal. E este que se 
aproxima é, numa versão dos 

tempos modernos, a comemoração do dia 
de Portugal e das Comunidades Portugue-
sas. Daí que teremos sempre a comemora-
ção de um dia de todos os portugueses de 
todos os séculos, de todas as raças e de 
muitos continentes. Uma nação de pionei-
ros da globalização, de humanistas no con-
tacto pessoal  que nunca perderam a sua 
identidade mesmo na sua universalidade 
com os povos com que se cruzaram pelo 
mundo fora. É sem dúvida uma marca de 
império que teve a sua ascensão e a sua 
queda e por isso, com grandeza, aventura e 
vitórias mas também cupidez, servilismo e 
traição. Em resultado disso, hoje em dia 
encontramos comunidades portuguesas 
por todo o mundo e nelas é comum o senti-
mento de resistência e de mudança, de 
inspiração e de dinamismo.
Sobre este dia de Portugal e das Comuni-
dades julgo ser cada vez mais relevante 
reforçar a defesa da nação e de uma reali-
dade que alguns se esforçam por cancelar 
ou proibir, mas que continua a ser impor-

tante, que é a defesa de uma identidade 
única capaz de defender os povos de tute-
las globais pese embora nos coloquem em 
espaços comuns como o da Europa, dos 
PALOP e o das Nações Unidas. De facto, 
com a nossa identidade Portuguesa, esses 
são os nossos espaços naturais.. A crer na 
comunicação social, nas estratégias elei-
torais das autoridades e nos partidos que 
caminham para um fim de ano de eleições 
assim como no silêncio cúmplice ou no rui-
do desconexo de uma direita que vai nave-
gando à vista de novas derrotas, este 10 de 
junho de 2021 promete ficar marcado por 
alguns apupos dos classificados por Ca-
mões como os “Velhos do Restelo” que 
chamavam a si o sentido contraditório de 
toda e qualquer ação levada a cabo. 
A começar pela comemoração dos 50 
anos da Revolução de 25 de 1974 para a 
qual o Primeiro-Ministro indicou o nome 
de Pedro Adão e Silva (antigo dirigente 
socialista) para liderar a Comissão Execu-
tiva que irá preparar as comemorações. 
Ao mesmo tempo, ficou também a saber-
-se que essas funções vão valer-lhe uma 
remuneração mensal de cerca de 4500 
euros brutos: o documento refere que 
Adão e Silva e o seu futuro “adjunto” (o 
nome ainda não é conhecido) “são equi-
parados, para efeitos remuneratórios e 
de competências, a dirigentes superiores 
de 1.º e de 2.º graus, respetivamente”. É, 
praticamente, uma estrutura ministerial 
para coordenar a Comissão Executiva 
que fica responsável por preparar o pro-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

10 de Junho... e depois?

F
oi publicada  a Lei n.º 27/2021, de-
nominada a Carta Portuguesa de 
Direitos Humanos na Era Digital.

Acredito que haja muitas almas ás voltas 
nas tumbas e algumas a rir  de forma 
desbragada.
Não há outras palavras para descrever es-
ta nova Lei: CENSURA.
Num Estado Democrático de Direito, a in-
formação é livre. 
Não cabe ao Estado determinar o que é 
verdadeiro.

Uma coisa é a instauração de um inquérito 
criminal para investigar possíveis noticias 
falsas e as consequências dessa publica-
ção. Outra coisa bem diferente é o Estado 
arrogar-se o direito de determinar o que é 
verdadeiro ou falso, o que pode e o que 
não pode ser publicado por um veículo de 
comunicação. Isto é censura e, em Portu-
gal, a Constituição veda explicitamente a 
censura.
Não há outras palavras para descrever es-
ta Lei. 
Não há paninhos quentes, nem boas inten-
ções. Censura é Censura. 
Com a Lei em prática teremos os “boys” a 
o r d e n a r  a  c e n s u r a  d e  v e í c u l o s  d e 
comunicação. 
O assunto tem especial gravidade tendo 
em vista que a missão do Estado é precisa-
mente proteger a liberdade de expressão.

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

O grande Censor
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psilvaparedes@gmail.com

Nova dinâmica para os jovens

S
omos um dos Concelhos mais jo-
vens de Portugal, por isso a dinâ-
mica política junto dos jovens 

ganhou outro peso e dinamismo com o 
lançamento de um conjunto de iniciati-
vas que têm permitido uma maior en-
volvência e aproximação dos jovens às 
dinâmicas do nosso concelho.
Lançamos já um conjunto de ações, nas 
mais variadas áreas, das quais destaco 
as parcerias que temos vindo a cons-
truir em parceria com o Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude (IPDJ 
IP), tais como:
70 Já, programa que assenta no artigo 
70 da Constituição da República Portu-
guesa, que visa a sensibilização dos jo-
vens para os direitos da juventude 
portuguesa.
Namorar com fair play  - Ação de Volun-
tariado «Namorar com Fair Play» é um 
projeto de prevenção da violência no 
namoro. Golfe,  uma estratégia de su-
cessos - Projeto piloto, apoiado pelo 
IPDJ IP, onde jovens com fraco desem-
penho escolar, têm aulas de golfe para 
estimular o sucesso educativo.
Voluntariado Jovem para a Natureza e 
Florestas é um programa de volunta-
riado juvenil no âmbito da preservação 
da natureza, florestas e respetivos 
ecossistemas
Cuida te +  a primeira edição culminou 
no passado dia 7, e por via desta ação 
pretendeu-se sensibilizar para a impor-
tância da saúde juvenil e dos estilos de 
vida saudável.
OTL É um programa criado a pensar na 
ocupação dos tempos livres dos jovens 
que lhes permite participar em peque-
nos projetos de interesse para a comu-
nidade, desenvolver capacidades pes-
soais, sociais e adquirir conhecimentos 
sobre o mundo socioeconómico.
A par destas iniciativas o Município 
realiza um conjunto de atividades que 
visam dar respostas aos novos desafios 
e de envolvência na definição do futuro 
das políticas de juventude no concelho. 
Realizamos a iniciativa Fórum juventu-
de onde de uma forma informal traba-

lhamos com vários grupos de jovens, 
associações, escuteiros, associações 
de estudantes, a definição de possíveis 
iniciativas que pretendem ver imple-
mentadas pelo Município.
A exemplo, o projeto “Um conselho pa-
ra o teu concelho”, orçamento partici-
pativo jovem municipal, “nasce” fruto 
destes encontros.
Na sua primeira edição lançamos o rep-
to para que os jovens nos indiquem o 
que pretendem para a futura Casa da 
Juventude de Paredes.
De forma a dar respostas à ocupação 
dos tempos livres durante as interrup-
ções letivas, temos o programa OCUPA 
TE, Natal, Verão e Páscoa, iniciativa 
que pretende essencialmente dar res-
posta aos pais e aos jovens de modo a 
que tenham a possibilidade de conviver 
com os seus pares e participarem em 
diversas atividades de caráter lúdico.
Estamos já a preparar a edição para es-
te verão, adequando –a à situação pan-
démica atual. Contamos igualmente 
comemorar, este ano, o Dia Internacio-
nal da Juventude, á semelhança dos 
anos anteriores, com a particularidade 
de voltarmos à forma presencial.
No âmbito das parcerias que temos 
vindo a realizar, destaco a parceria con-
junta com o ISCAP, onde estamos a tra-
balhar a área do empreendedorismo e 
empoderamento jovem.
Realço também a abertura em Paredes 
do Centro EUROPE DIRECT Área Me-
tropolitana do Porto cujo principal ob-
jetivo é ser uma canal privilegiado de 
comunicação direto entre a Comissão 
Europeia e os cidadãos, e vice–versa, 
promovendo a participação cívica, o 
exercício de uma cidadania europeia 
plena. Temos também apostado na par-
ticipação no programa Erasmus + onde 
já envolvemos já cerca de meia centena 
de jovens e que muitos deles nunca ti-
nham saído do país.
Entendemos que este programa é uma 
mais-valia para quem nele participa 
uma vez que fomenta várias competên-
cias quer linguísticas, culturais e tam-
bém pessoais. Recordo que recente-
mente, integramos a Rede de Municí-
pios Amigos da Juventude rede que 
reconhece o trabalho desenvolvido 
pelos Municípios Portugueses e que 
permite a partilha de boas práticas a 
nível nacional e internacional.

Por
PAULO
SILVA
Professor

10 de Junho... e depois?
grama oficial das comemorações dos 50 
anos do 25 de Abril, e o ex-secretário na-
cional do PS Pedro Adão e Silva será mais 
um “super comissário” socialista e execu-
tivo (com direito a motorista) e ainda com 
uma equipa de, pelo menos, outras oito 
pessoas: um comissário adjunto na coor-
denação de uma “estrutura de apoio téc-
nico” composta por outros três adjuntos, 
três técnicos especialistas e um secretá-
rio pessoal, com estatuto de membros do 
gabinete de membro do Governo. Com 
“socialices” destas, num dos maiores go-
vernos dos pós 25 de Abril, nem precisá-
vamos de “Velhos do Restelo”!
Depois a Pandemia que ainda não aca-
bou, vamos avançando na vacinação mas 
é notória a falta de organização e as con-
sequências da gestão desastrada de to-
dos os eventos públicos como foram a 
festa, em Lisboa, do campeonato do Spor-
ting, a Festa da Taça de Portugal do Braga, 
a Liga dos Campeões no Porto e a ausên-
cia de plano de identificação dos migran-
tes residentes em Portugal que se encon-
tram fora do SNS. Como resultado disso, 
a disseminação do vírus volta a crescer e 
mais grave foi o número de óbitos extra-
-pandemia ter atingido tantos milhares 
ou mais do que as vítimas do próprio vírus 
devido à dificuldade de resposta do SNS. 
Não se vislumbram muitas melhoras... A 
propaganda com que o PS e os seus alia-
dos envolveram o SNS tornou inviável 
que o Estado o sustente financeiramente. 
Portugal continua alegremente a cami-

nhar para um fosso crescente entre quem 
tem seguros privados de saúde e quem 
não tem. E perante nós fica um País inca-
paz de enfrentar o principal custo finan-
ceiro do envelhecimento, ou seja, o siste-
ma de reformas, pensões e subsídios. Não 
me parece que os velhos possam contar 
muito mais tempo com a sobrecarga de 
impostos nos novos para sustentar esse 
poço sem fundo…
Por último, porque uma desgraça nunca 
vem só, e olhando para as próximas sema-
nas, importa saber o está a ser feito para 
evitar a catástrofe anual dos incêndios e 
se a prevenção é realista para o nosso ter-
ritório. Algumas questões saltam aos 
olhos de qualquer um que se preocupe 
com esta situação: Qual é o plano de aces-
sos e a capacidade dos pontos de água pa-
ra abastecimento de um elevado número 
viaturas? Existe capacidade dos meios 
para proceder à abertura de aceiros de 
emergência? Estão definidas equipas de 
apoio aos Bombeiros ou aos Sapadores 
Florestais (que normalmente veem de fo-
ra dos concelhos) quer de logística quer 
operacionais para preparar a interven-
ção? Estas respostas não podem ser dadas 
pelas corporações de Bombeiros, mas pela 
Proteção Civil Municipal... Só de imaginar 
algo mais nas mãos de Eduardo Cabrita 
até dá arrepios…Espero sinceramente que 
relativamente aos fogos, os Bombeiros do 
concelho de Paredes tenham um melhor 
Ano...já que quando ao resto este ano não 
deixou de os sobrecarregar tanto...

Num Estado Democrático de Direito, a in-
formação é livre. 
Não cabe ao Estado determinar o que é e o 
que não é verdadeiro, ordenando retirar, 
ordenando censurar, repita-se, o que con-
sidera que não corresponde aos factos. 
Não cabe ao Estado determinar o que é e o 
que não é fake news. 
Numa sociedade livre, o Estado não tem 
autoridade para arbitrar o que é verdadei-
ro e o que é falso. 
Além disso, por mais que se possa qualifi-
car com segurança que uma notícia não 

corresponde inteiramente aos factos, isso 
não significa autorização para que o Esta-
do a censure. 
A ideia de que uma fake news exige a in-
tervenção do Estado, não tem respaldo na 
Constituição.
Nesses tempos revoltos, é de especial im-
portância o respeito às garantias e às li-
berdades fundamentais. 
A resposta do Estado a quem deseja sub-
verter a ordem deve ser a mais plena fide-
lidade à lei e ao Direito. 
Não há outro caminho de liberdade. 
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CULTURA

PUB

OLÁ, AMIGUINHOS! OLÁ, AMIGUINHOS!

O coala  
que foi capaz

Quem quer ser 
amigo do 
Martim?

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!
Kevin, o coala, adora ser 
o mesmo todos os dias. 
Será que irá ser sempre 
assim? 
O Kevin é um coala que 
gosta de manter tudo 
na mesma, exatamente 
na mesma. Mas quando 
um dia a mudança surge 
sem ser convidada, o 
Kevin descobre que a 
vida pode estar cheia de 
n o v i d a d e s  e  s e r 
maravilhosa!
Dos criadores de O 
Leão Que Temos Cá 
Dentro, esta é uma his-
tória bem engraçada 
para quem acha que a 
mudança é um bocadi-
nho preocupante.
Autor: BRIGHT, Rachel 
- "O coala que foi ca-
paz", Lisboa, Presença, 
2019. Este livro está 
disponível na Biblioteca 
para empréstimo.

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!
O Martim decide ajudar 
o Fiozinhos a encontrar 
o seu melhor amigo - o 
Vidrinhos -, que se per-
dera enquanto brinca-
vam às escondidas. Du-
rante esta busca, ele 
apercebe-se que todos 
têm um melhor amigo, 
menos ele e que tam-
bém gostava de ter um. 
Mas será que aquilo que 
ele procura não estará 
bem debaixo do seu na-
riz? Será que ele rece-
b e r á  u m  m e r e c i d o 
abraço?
Autor: MELLING, Da-
vid - "Quem quer ser 
amigo do Martim?", Es-
toril, Minutos de Leitu-
ra, 2014
Este livro está disponí-
vel na Biblioteca para 
empréstimo.

Uma tarde passada a 
atirar pedrinhas à água 
acabou por lhe trazer a 
maior surpresa de sem-
pre: um belíssimo espéci-
me de unicórnio e uma 
improvável amizade. Os 
unicórnios existem mes-
mo, e até podem não ser 
exatamente como espe-
rarias que fossem.

Mas uma coisa é certa: 
são as criaturas mais di-

vertidas de sempre e dão 
excelentes amigos! Um 
livro sobre a amizade, a 
aceitação da diferença e 
a crença no outro, à mis-
tura com algum humor. 
Este é o primeiro título 
de uma coleção que con-
ta já com onze volumes e 
o último,  editado este 
mês, traz o cheirinho das 
férias que se aproximam. 
Chegaram as férias, e a 

Bia e a sua melhor amiga, 
o  unicórnio Pureza de 
Narinas Celestiais, têm o 
verão inteiro pela frente!  
O que dizer de um convi-
te inesperado da Dakota 
para passar um dia na pis-
cina? Ou de um unicórnio 
que tem uma consola de 
videojogos alimentada 
por plantas? Ou do dra-
gão Tobias, que, afinal, é 
vocalista de uma banda? 

Ao longo das suas aven-
turas de verão, cheias de 
magia e disparates, a Bia 
aprende que manter se 
fiel a si própria é muito 
mais importante do que 
ser cool. Lições valiosas 
que fazem parte da expe-
riência inesquecível de 
umas férias com unicór-
nios. Procura-os na nossa 
B i b l i o t e c a  e  b o a s 
leituras!

Bia e o Unicórnio

Quando nos campos germina novo encanto,
E as vistas voltam a ficar belas,
E nos montes, onde verdejam árvores,
Os ares mais claros se mostram, e as nuvens,
 
Ah, que alegria para todo o ser humano! Alegres,
Caminham pelas margens seres solitários, florescem
Calma e prazer e o gozo do bem-estar,
E não anda longe um riso de alegria.
 
Friedrich Hölderlin, Todos os Poemas

Primavera



21Sexta-feira 11 de Junho de 2021  oprogressodePAREDES

VOZ DO EMPRESÁRIO

N
o passado dia 28 de Maio a cidade 
de Penafiel viu inaugurar a pri-
meira loja da rede CBD franchi-

sing, GREENSWALLOW PENAFIEL STORE.
Henrique Pereira Sousa, Gerente do novo 

espaço GreenswallowPenafiel, vê com oti-
mismo e espera ir de encontro às necessida-
des dos clientes até porque sendo a primeira 
loja de CBD no Vale do Sousa a espetativa é 
grande. Refere que era um sonho que tinha 
em mente à alguns anos, de áreas relaciona-
das com o CBD, tatuagens e piercings, assim 
que surgiu a oportunidade de se associar à 
Greenswallow, não teve dúvidas em avançar 
com este novo conceito de venda de artigos à 
base de CBD.

SOBRE A
GREEN SWALLOW
A Green Swallow é uma marca, construída 

na base da ética e da sinceridade, que busca 
oferecer os benefícios de produtos com CBD 
e inovar constantemente para acompanhar o 
novo mercado do Cânhamo. Com um com-
portamento ecológico e responsável traze-
mos um novo estilo de vida e os melhores 
produtos selecionados, à base de CBD, para 
as nossas lojas e franquias. Abrimos a primei-
ra loja piloto de CBD em Portugal em 2019. 
Hoje temos 17 franquias e 1 loja mãe, e agora 
seguimos para toda a Europa.

A aventura está apenas a começar!   
O espaço situa-se na avenida José Júlio nº 

71 em Penafiel e tem ao dispor mais de 2000 
artigos desde óleos de CBD com várias com-
binações disponíveis, Flores de CBD uma ga-
ma em evolução constante, E-Liquids de 
CBD: em recargas ou frascos, produtos deri-
vados do cânhamo: Cookies, Muffins, Choco-
lates, Brownies, Chupas e variedade de Chás 
e Bebidas e Acessórios e roupas, Produtos de 
Beleza e Cosméticos, etc.

OS BENEFÍCIOS 
DO CBD
Os efeitos do CBD sobre o individuo de-

pendem da dosagem, absorção, qualidade e 

material de origem utilizados para fazer o 
produto. A substância é psicoativa, mas não 
intoxicante, como por exemplo o THC.

O CBD pode gerar sensações de relaxa-
mento, inibindo a absorção de anandamida, 
um endocanabinoide que ajuda a manter a 
homeostase. Pode ser também utilizado, de 
forma complementar, no alívio de sintomas 
como dor, inflamações, depressão e ansieda-

de. O frenesim em trono do CBD atingiu o 
tom de febre.

O CBD agora é omnipresente e pode ser 
encontrado em cosméticos, bebidas, e até em 
produtos sanitários. No entanto, a sua popu-
laridade significa que há desinformação so-
bre o que é o CBD e como funciona.

Estudos têm mostrado que o CBD tem po-
tencial para aliviar sintomas de muitas condi-

ções incluindo dores crônicas e inflamações.
Especificamente, algumas das condições 

que o CBD pode beneficiar incluem:

Dores Crônicas 
Condições de Insônia ou sono
Ansiedade
Inflamação Epilepsia

Greenswallow CBD Penafiel
INAUGURAÇÃO. A Green Swallow é uma marca, construída na base da ética e da sinceridade, que busca oferecer os benefícios de pro-
dutos com CBD e inovar constantemente para acompanhar o novo mercado do Cânhamo
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO 
DA SILVA PACHECO
Faleceu no dia 28 de maio com 60 anos.  
Última residência: Rua da Presa Grande,  

n.º 30, Cristelo, Paredes. Era casado com Ana da Conceição  
de Bessa Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO  
DE SOUSA LOBÃO E SILVA
Faleceu no dia 3 de junho com 64 anos. 
Última residência: Rua Padre Floriano  

n.º 123, Lordelo, Paredes. Era casada com Antídio Fernando 
Ferreira da Silva.
  

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

EVA DA CONCEIÇÃO 
BARBOSA DA ROCHA
Faleceu no dia 3 de junho com 69 anos.  
Última residência: Rua da Igreja, n.º 124, 
Bitarães, Paredes. Era casada com João Maria 

Viana da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 10 de junho, às 20:30 horas na 
Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

FERNANDO DA COSTA
Faleceu no dia 28 de maio com 66 anos. Última 

residência: Rua Maestro Virgílio Ferreira, n.º 

16, 1º Dto. Paredes.  Era casado com Maria da 

Conceição Freitas Teixeira da Costa.

  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

MARCOS DIEGO  
VIEIRA GOMES
Faleceu no dia 28 de maio com 51 anos.  
Era natural de Penafiel e residente  

na Estrada Exterior da Circunvalação, n.º 3653, Casa 10, Rio 
Tinto. Era divorciado.

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

RIO TINTO

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO  
DE JESUS TEIXEIRA
Faleceu no dia 31 de maio com 86 anos.  
Era natural de Gondar-Amarante e residente 

na Trav. do Muro, n.º 56, Mouriz, Paredes.  
Era viúva de Manuel Azevedo.
 

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA DEOLINDA 
BARBOSA MOUTINHO
Faleceu no dia 9 de junho com 91 anos.  
Última residência: Trav. do Padre Américo,  
n.º 53, Paredes. Era viúva de Inácio José do Vale.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, terça-feira, dia 15 de junho, às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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