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Baltar aguarda  
estudo para unidade 
de bio-resíduos
AMBIENTE  //  PÁG 5

João Pedro Ferreira (BE)

“O BE está presente 
para aju dar a 
população”

Manuel Pinho (Juntos Por Paredes)

“Estou convencido 
que vou ganhar 
estas eleições”

JOVEM. João Pedro Ferreira é o candidato 

do Bloco de Esquerda (BE) às eleições autár-

quicas 2021 para a Câmara Municipal de 

Paredes. É o mais    jovem na corrida à autar-

quia paredense. POLÍTICA  //  PÁGS 10 e 11

OBJETIVO. Ser eleito presidente da Câmara 

Municipal de Paredes nas eleições de 26 de 

Setembro é o grande objetivo de Manuel 

Pinho o cabeça-de-lista do Movimento Junto 

Por Paredes. POLÍTICA  //  PÁGS 12 a 14

AUTÁRQUICAS 2021
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EDITORIAL/TRIBUTO

D
u r a n t e  m u i t o s 
anos, que bem me 
lembro, a tuber-

culose ceifou muita gente, 
principalmente gente no-
va. Foi um surto que durou 
tempo de mais. Agora para 
debelar o Covid 19 há ou-
tros meios, médicos e fi-
nanceiros, que regulados 
evitam  a mortandade, 
comparada com a tubercu-
lose. Uma das vítimas, cá 
em Paredes, em 1935, foi 
Emília de Azevedo Sousa. 
Deixou o seu filho, nascido 
em 1933, órfão aos 22 me-
ses. A criança passou a vi-
ver com a sua avó, Maria 
Sousa, que o criou e fez 
dele uma grande figura. É  

ao Sr. José Maria de Sousa 
Ferreira Alves que, depois 
de tantas homenagens, 
quero prestar o meu tribu-
to. O jovem José Maria só 
aos 28 anos alargou a liga-
ção com a avó, para casar 
com D. Ermelinda Bessa, 
da Madalena, professora 
de Inglês, com quem veio a 
ter três filhos: o Flávio Jo-
sé, funcionário das Finan-
ças; o Dr. Carlos Daniel, 
Jornalista e o mais novo, 
Miguel Ângelo, gerente 
empresarial. Cedo se tor-
nou conhecido, desde os 
tempos da escola e cate-
quese, como amante do 
futebol e se ligou ao União 
Sport Clube de Paredes. 

Começou a trabalhar aos 
17 anos, como empregado 
numa firma local de grande 
prestígio. Chegada a idade 
da vida militar, foi para es-
criturário e com o seu gos-
to pelo futebol foi guarda 
redes, chegando a ser cam-
peão pela Seleção Militar 
de Futebol. Daí a guarda 
redes principal do União 
de Paredes foi um saltinho, 
e durante seis épocas foi 
“rei e senhor” da baliza, 
provocando o delírio junto 
da massa associativa e até 
de simpatizantes de outras 
terras que o viam jogar. Re-
cordo a sua vaidade como 
desportista, mas muito 
mais os seus méritos e do-

tes de inteligência. Hoje é 
um gosto muito especial 
recordar este homem na-
quele que foi o seu Jornal, 
o Progresso de Paredes, 
que comprou e transfor-
mou num jornal regional 
de mérito e referência. 
Não posso escrever tudo o 
que sinto sobre tão grande 
figura, mas recordo alguns 
aspetos do contacto pes-
soal durante longos anos: 
amigo que comigo colabo-
rou na fundação do Agru-
pamento de Escutas Nº 
519 de Paredes, onde esti-
veram os seus filhos, tendo 
o mais velho sido um esti-
mado Dirigente; a arte a 
pintar quadros e restaura-

dor, para que me convida-
va a assistir, na sua antiga 
residência na “Casa Hava-
neza”; o restauro da Cape-
la Mor da Igreja de Pare-
des e da Capela da Quinta 
da Aveleda; Presidente da 
Associação de Pais, na es-
cola; homem do teatro, 
cuja figura era aplaudida 
logo na entrada em palco; 
ousado comerciante que 
criou o primeiro supermer-
cado em Paredes; dono da 
Gráfica de Paredes, que se 
tornou numa grande em-
presa; Juiz da Cruz, com o 
seu filho mais velho, todo 
orgulhoso, portador da 
campaínha; apoiante do 
Rancho Folclórico de Pare-

des; Mesário da Irmandade 
da Misericórdia; Fundador 
da Rádio Paredes, etc. Foi 
de facto um senhor de “vis-
tas largas”. Homem de mui-
tos méritos e que ninguém 
vai esquecer, partiu em 
2021. Viverá para sempre 
entre as gerações, de Pare-
des, porque gente assim, 
nunca sai da boca do povo.

José Maria de Sousa Ferreira Alves (Empresário)

E
stou cada vez 
mais convenci-
do que a ques-

tão da confiança nas au-
toridades é um exercício 
comparativo.

Quando encaramos 
desconfiadamente uma 
qualquer autoridade que 
se nos depara, ao perto 
ou, de preferência, ao lon-
ge através dos meios de 
comunicação e se disse-
camos aquela aparência 
com que nos seduz ou 
maltrata, não a vemos por 
si só, como ente único e 
incomparável com seus 
émulos, alguém escruti-
nável exclusivamente por 
suas próprias qualidades 
e defeitos.

Pelo contrário, vemos 
cada Autoridade como 
s e r  s o c i a l  e  s o c i áve l , 
membro de um ente cole-
tivo estranhamente soli-
dário e esponjoso, amal-
gamado até, embora sec-
cionado em múltiplos 
pontos unitariamente 
identificáveis.

Vemos tal Ser entre 
os seus pares e nas suas 
proezas e falhanços  in-
dividuais, dissecamos as 
suas caraterísticas, as 
suas performances,  o 
seu carisma, a falta des-
te, simpatizamos e anti-
patizamos, respeitamo-
-los ou desprezamo-los 
de acordo com as nossas 
simpatias e preconcei-
tos,  que retiramos do 
juízo que de uns fazemos 
comparando-os com os 
outros.

Po r  i s s o  g o s t a m o s 
mais de uns do que de ou-
tros, ou seja, juízo feito 

não de forma absoluta, 
mas relativa, de relação, 
de comparação, e, se ne-
cessário for, é por esta 
nossa apreciação que, se 
for o caso, os sujeitamos à 
nossa escolha, elegendo 
uns e preterindo outros.

A democracia perfeita 
seria aquela em que todos 
nós, os membros de uma 
comunidade, sem excep-
ção, com um comando de 
voto na mão escolhesse-
mos todos aqueles que 
mandam em nós, para 
b e m  o u  m a l  n o s 
mandarem.

Nessa democracia, 
claro está, também nos 
sujeitaríamos às escolhas 
dos outros o que nos po-
deria não ser muito agra-
dável na medida em que 
ouviríamos aquilo que 
queríamos mas também o 
que não queríamos.

Mas, claro está tam-
bém, este conceito de de-

mocracia para além de 
utópico e irrealizável, se-
ria errado.

O direito à escolha não 
é algo que se preencha 
por si só e em si mesmo, 
pela prática do próprio 
ato: O direito à escolha só 
devia poder ser exercido 
quando fosse algo de 
consciente e esclarecido 
e não uma forma aleató-
ria de preferir B a I só por-
que B tem umas formas 
mais redondas, ou prefe-
rir I a B porque tem forma 
mais viril.

A não ser assim, ficam 
as escolhas a ser alvos fá-
ceis da demagogia e do 
populismo.

Deste modo e com 
verdade vos digo, as nos-
sa escolhas são apenas a 
faculdade de escolher 
quem escolhe.

E foi assim que nós es-
colhemos (alguns ainda 
dizem que não o escolhe-

mos a ele) o António Cos-
ta para nosso Primeiro 
para que ele escolhesse 
os outros governantes 
(excepto o PR, claro).

A nossa escolha coleti-
va (ou seja, para esta ar-
gumentação não importa 
a concreta escolha indivi-
dual discordante, como 
manda a democracia) ba-
seia-se na presunção de 
que o mais competente, 
por escolha nossa, esco-
lherá outros tão ou mais 
competentes do que ele 
para nos governar.

Presunção ilidível por-
que na prática vemos que 
o António Costa escolheu 
o ministro Cabrita para 
ministro diretamente 
responsável pelos que 
exercem a Autoridade 
mais visível sobre nós.

Quando vejo o minis-
tro Cabrita vem-me à me-
mória o livro “Ilha dos 
Pinguins” de Anatole 

France em que este fabu-
liza que a humanidade 
resulta de Deus ter orde-
nado ao Bem-aventurado 
Mael que na sua pregação 
aos dóceis e desengonça-
dos rebanhos de pinguins 
os transformasse em Ho-
mens, e o Bem-aventura-
do Mael assim fez. 

E depois são estes pal-
mípedes que hominiza-
dos e convertidos, mas no 
seu âmago ainda pinguins 
que afinal calcorreiam a 
Via sacra de todas as mi-
sérias da história humana 
onde manda quem pode e 
obedece quem deve, no 
m a i s  s i m p l e s  e s t i l o 
Salazarista.

Q u e m  r e p a r a  o u 
questiona a autoridade 
de António Costa quan-
do tem ao seu lado a ca-
britar um dos últimos 
exemplares humaniza-
dos dos pinguins de Ana-
tole France?

EDITORIAL

A (des)confiança na autoridade
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor
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R
igor e equilíbrio” 
foi  assim que o 
executivo definiu 

a gestão do ano passado. “O 
Executivo Municipal apos-
tou no  rigor e no reequilíbrio 
financeiro, como demonstra 
a gestão e a evolução da dívi-
da nos quadros das contas 
apresentadas aos deputados 
municipais, aproveitamos 
todos os fundos comunitá-
rios ao dispor da autarquia e 
fizemos obras em todas as 
freguesias, aumentando a 
qualidade dos serviços pres-
tados aos munícipes”, afir-
mou o presidente da Câmara 
d e  Pa r e d e s ,  A l ex a n d r e 
Almeida.

 Alexandre Almeida, su-
blinhou que “estas contas de 
2020 espelham uma vez 
mais o enorme rigor no es-
forço de investimento, ga-
rantindo um equilíbrio de 
contas sem comprometer o 
desenvolvimento futuro do 
concelho de Paredes”.

As contas de 2020 do Mu-
nicípio de Paredes foram 
aprovadas sexta-feira, 25 de 
Junho, na última Assembleia 
Municipal de 2021 que foi 
realizada no Centro Escolar 
de Sobreira. O relatório de 
gestão e contas de 2020 foi 
aprovado por maioria com os 
votos favoráveis dos deputa-
dos e presidentes de Junta do 

PS, do deputado e do presi-
dente de Junta da CDU e dos 
presidentes de Junta de Lou-
redo e de Sobrosa, eleitos pe-
lo PSD, e do deputado social 
democrata de Sobrosa. Os 

restantes elementos do PSD 
votaram contra, com exceção 
das Juntas de Lordelo, Cete, 
Cristelo, Duas Igrejas e Vilela 
que se abstiveram tal como o 
representante do CDS. De 

sublinhar que a terceira pres-
tação de contas do Executivo 
permitiu uma vez mais que o 
passivo municipal diminuísse. 
Desde 2017 já baixou 20 mi-
lhões de euros.

O relatório de gestão e 
contas do exercício de 2020 
aprovado representa a dimi-
nuição do passivo em menos 
5 milhões de euros face a 
2019. Nas contas do Municí-
pio, o passivo passou de 

88.129.254 milhões, em 
2019, para 83.564.907 mi-
lhões de euros, em 2020, me-
nos 5 milhões de euros. Re-
corde-se que o passivo em 
2017 era de 103.166,035 
milhões de euros e em 2020 
cifrou-se em mais de 83 mi-
lhões de euros, baixando 20 
milhões de euros.

Da prestação de contas, 
sublinha-se que os financia-
mentos bancários desceram 

de 31.732.314 milhões de 
e u 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 
fornecedores de 2017 eram 
de 17.275.706 milhões de 
euros e em 2020 baixaram 
para 7.223.123 milhões de 
euros.  Refira-se que esta re-
dução do passivo ocorreu 
num contexto de redução da 
taxa de IMI de 0,4% para o 
mínimo de 0,3%.

Passivo reduz novamente, em três anos 
baixou 20 milhões de euros
APROVAÇÃO. A Assembleia Municipal de Paredes aprovou a prestação de contas do exercício de 2020 apresentado pelo execu-
tivo liderado por Alexandre Almeida.

No âmbito do Plano de 
Ação Social Escolar para o 
corrente ano letivo, o Muni-
cípio de Paredes prevê o 
apoio aos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico beneficiá-
rios do escalão A e B. 

As medidas de apoio con-
templam os alunos do 1.º ci-
clo do ensino básico que be-
neficiem do escalão A e que 
passam a receber uma cre-
dencial no valor de 16 euros 

e os do escalão B, de 8 euros, 
destinadas à aquisição de 
material escolar nas papela-
rias do Concelho de Paredes 
que estabeleçam protocolo 
com a Câmara Municipal.

Assim sendo, será emitida 
uma credencial em nome de 
cada um dos alunos, válida 
até 30 de Setembro, e ape-
nas poderá ser usada em tro-
ca de qualquer artigo que 
seja considerado material 

escolar. Refira-se que as cre-
denciais serão enviadas para 
a morada dos alunos durante 
a primeira quinzena de Agos-
to. As papelarias de Paredes 
interessadas em aderir ao 
fornecimento de material 
escolar subsidiado aos alu-
nos do 1.º Ciclo devem cele-
brar um protocolo de cola-
boração com a Autarquia até 
ao dia 9 de Julho de 2021. 
Todas as informações adicio-

Alunos do 1º ciclo vão  
ter apoio em material escolar

nais sobre este protocolo 
estão disponíveis no site da 
Câmara Municipal de Pare-
des. Segundo a Autarquia 
“este apoio atribuído aos alu-
nos visa proporcionar às fa-

mílias o acesso ao material 
escolar mais adequado e 

contribuir para revitalizar o 
comércio local”.
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Segundo o presidente da 
Junta de Freguesia de Baltar, 
Jorge Coelho, “tudo foi clarifi-
cado e o projeto foi devida-
mente explicado”. Segundo o 
autarca, “os baltarenses po-
dem ficar descansados”. O 
presidente da Junta referiu 

ainda que “ao contrário do 
passado em que a oposição 
queria lá colocar uma empre-
sa altamente poluente, esta 
empresa respeita todas as re-
gras”.  Jorge Coelho garante: 
“A empresa prestou todos os 
esclarecimentos, bem como a 

Câmara Municipal, que não 
esconde nada a ninguém. Este 
assunto foi uma manobra pu-
ramente política. Os baltaren-
ses podem ficar descansados, 
pois não será construído ne-
nhum aterro junto de Baltar. 
Quero o melhor para Baltar”.

Presidente da Junta de Baltar  
diz que foi tudo clarificado

O 
Presidente da 
Câmara Munici-
pal de Paredes, 

Alexandre Almeida, anun-
ciou na reunião de Câmara 
realizada a 1 de Julho, que já 
solicitou um estudo de im-
pacto ambiental à Ambisousa 
– Empresa Intermunicipal de 
Tratamento de Gestão de Re-
síduos Sólidos sobre a insta-
lação, na Zona Industrial de 
Parada/Baltar, da unidade 
industrial de tratamento de 
bio-resíduos, que transfor-
mará resíduos orgânicos em 
biogás.

Alexandre Almeida reme-
teu, ainda, um pedido de pa-
recer à Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) 
e à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) sobre a mes-
ma temática.

“Apesar do Município de 
Paredes estar consciente que 
não há qualquer impacto am-
biental, atendendo ao apro-
veitamento político que está 
a ser feito”, o autarca Alexan-
dre Almeida sublinha “não 
ser obrigatório o estudo, uma 
vez que se trata de uma in-

dústria inócua, mas para que 
não restem qualquer tipo de 
dúvidas para a população de 
Baltar e aos paredenses, que-
remos que as entidades emi-
tam um parecer se a instala-
ção dessa unidade poderá 
constituir algum tipo de im-
pacto ambiental”. O presi-
dente da Câmara de Paredes 
garante que “ao mínimo im-
pacto ambiental que cause, 
nós não permitiremos a insta-
lação daquela unidade na zo-
na industrial de Parada/
Baltar”.

O autarca comunicou esta 
mesma decisão às Juntas de 
Freguesia de Baltar e de Para-
da para “cabal esclarecimen-
to das populações”.

Refira-se que a instalação 
da unidade de valorização or-
gânica de bio-resíduos reco-
lhidos seletivamente (restos 
de comida, resíduos orgâni-
cos e relva) representa um 
investimento de 18 milhões 
de euros e está prevista insta-
lar até 2023 na zona indus-
trial de Parada/Baltar. “Este 
investimento para além de 

criar postos de trabalho, vai 
permitir novos acessos à zo-
na industrial, não pode ser 
objeto de aproveitamento 
político nesta altura”, destaca 
o autarca de Paredes.

A Ambisousa já garantiu 
que não irá construir mais 
aterros, além dos aterros já 
existentes e que servem os 6 
municípios do Vale do Sousa 
da esfera da Ambisousa (Cas-
telo de Paiva, Felgueiras, Lou-
sada, Paços de Ferreira, Pare-
des e Penafiel). Mais informa-
ção na página 16.

Baltar aguarda estudo para 
unidade de bio-resíduos
AMBIENTE. Presidente da Câmara de Paredes solicitou estudo de impacto 
ambiental à Ambisousa e parecer à CCDR-N e à APA  sobre unidade de bio-re-
síduos a instalar na Zona Industrial de Parada/Baltar

O PSD de Paredes  através de nota en-
viada à comunicação social acusa o presi-
dente da Câmara Municipal de Paredes de 
mentir às populações de Baltar e Parada 
sobre a construção da unidade industrial 
de tratamento de bio-resíduos. Segundo o 
candidato social democrata às próximas 
eleições autárquicas, Ricardo Sousa, o edil 
paredense “mesmo com a promessa de de-
missão do socialista Jorge Coelho, presi-
dente de junta desta freguesia, caso a uni-
dade industrial de tratamento de bio-resí-
duos, que transformará resíduos orgânicos 
em biogás e composto, seja colocada na 
zona industrial Baltar/Parada, em Paredes, 
vai tentar, mais uma vez, tudo por tudo, le-
var a água ao seu moinho”.

No mesmo documento o PSD questio-
na: “O que leva Alexandre Almeida a apos-
tar, mesmo contra os seus munícipes, neste 
projeto nefasto para o concelho de Pare-
des? O que move Alexandre Almeida a 
ajoelhar-se aos propósitos da Ambisousa? 
O que ganha Alexandre Almeida em sacri-
ficar Paredes, com esta unidade de trata-
mento de lixo, ao aceitar, e até ficar agrade-
cido, à proposta da Ambisousa?”.

Ricardo Sousa refere na mesma nota de 
imprensa: “Estão a lançar, através da comuni-
cação social, que a instalação desta unidade 
de lixo em Paredes, será um ótimo investi-
mento, de 18 milhões de euros, para o conce-
lho. Vai permitir ainda a criação de alguns 
postos de trabalho e garantem que não have-
rá cheiros nauseabundos. Se é assim tudo tão 
bom porque razão os outros concelhos, que 
fazem parte da Ambisousa, alguns deles com 
bastante menos indústria do que Paredes, 
dizem não a este investimento? Porque é que 
apenas Paredes lhe abriu a porta?”.

PSD acusa Alexandre 
Almeida de mentir  
à população de  
Baltar e de Parada
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A 
Freguesia de Lor-
delo celebrou na 
passada quinta-

-feira o 18.º aniversário de 
elevação à categoria de Cida-
de. Devido ao atual momento 
pandémico, as celebrações 
decorreram de forma condi-
cionada e espaçada ao longo 
do dia. Na parte da manhã, os 
membros do executivo da 
Junta de Freguesia de Lorde-
lo hastearam as bandeiras, 
enquanto na parte da tarde 
foi inaugurado o auditório 
Maestro Vergílio Pereira, ins-
talado no edifício da Junta de 
Freguesia de Lordelo, numa 
cerimónia em que estiveram 
presentes os familiares do 
Maestro, que descerraram o 
busto colocado à entrada do 
auditório. O auditório foi de 

seguida inaugurado pelo pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, e pelo presidente da 
Junta de Freguesia de Lorde-
lo, Nuno Serra. As cerimónias 
terminaram com uma home-

nagem aos profissionais de 
saúde que estão a trabalhar 
no Centro de Vacinação Rota 
dos Móveis em Lordelo. Este-
ve presente nesta cerimónia 
o presidente executivo do 
ACES Tâmega II – Vale do 

Sousa Sul, Fernando Malhei-
ro. Já ao início da noite o audi-
tório recebeu um concerto 
do Orfeão A Lord que foi 
transmitido em direto atra-
vés do Facebook da Junta de 
Freguesia de Lordelo.

Cidade de Lordelo  
festejou 18 anos
FESTEJO. Lordelo atingiu a maioridade. A cidade festejou a sua elevação com a inau-
guração do Auditório Maestro Vergílio Pereira.

O Município de Pare-
des está a preparar mais 
uma edição do programa 
“Ocupa-te”, com um con-
junto de atividades gra-
tuitas para os jovens dos 
12 aos 18 anos, nas Férias 
de Verão, que decorrerá 
entre os dias 12 e 30 de 
Julho.

O programa irá incluir 
atividades lúdicas, des-
portivas e culturais e divi-
de-se em três semanas. A 
primeira, entre 12 e 16 de 
Julho, destina-se a jovens 
dos 12 aos 15 anos. As ati-
vidades para a faixa etária 
dos 16 aos 18 anos, decor-
rerão de 20 a 23 de Julho. 
Já as atividadades de 26 a 

30 de Julho, são para os jo-
vens dos 12 aos 15 anos.  
Refira-se que existem de 
momento 25 vagas dispo-
níveis para cada semana. 

O ponto de acolhimen-
to dos jovens será no Cen-
tro Escolar de Paredes, 
com transporte gratuito 
disponibilizado pela au-
tarquia. Sublinhe-se que, 
caso os participantes pre-
tendam usufruir de almo-
ço, este tem um custo sim-
bólico. O Município de Pa-
redes recorda, contudo, 
que em função da situação 
epidemiológica em Portu-
gal, a iniciativa poderá so-
f r e r  a l t e r a ç õ e s  e /o u 
cancelamentos.

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, esteve 
presente, no passado dia 5 
de Julho, na cerimónia de 
tomada de posse do Dire-
tor do Agrupamento de 
Escolas de Vilela, Albino 
Pereira, reeleito no cargo 
para os próximos quatro 

anos. A sessão decorreu na 
Escola Básica e Secundária 
de Rebordosa e contou ain-
da com a presença do ve-
reador da Educação, Paulo 
Silva, do vereador da Pro-
teção Civil, Elias Barros e 
da presidente de Junta de 
Freguesia de Rebordosa, 
Salomé Santos.

Vem aí o “Ocupa-te”  
Férias de Verão

Albino Pereira reeleito 
no AE de Vilela

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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O Concelho de Paredes 
está em grande no mundo 
da patinagem… Depois de 
ter assegurado a realização 
da Taça da Europa de Pati-
nagem Artística, a Câmara 
Municipal viu a Federação 
de Patinagem de Portugal e 
a World Skate Europe Rink 

Hockey ter anunciado a 
realização de dois campeo-
n a t o s  e u r o p e u s  e m 
Paredes.

Assim, de 14 a 20 de No-
vembro será disputado o 
Campeonato da Europa de 
seniores masculinos onde a 
“seleção das Quinas” tem 

grandes aspirações a er-
guer o troféu sendo uma 
das favoritas juntamente 
com Espanha e Itália.

Já nos escalões de for-
mação, o Concelho de Pare-
des irá receber o campeo-
nato da Europa de sub-17 
entre 5 e 11 de Setembro.

Europeus de hóquei em patins 
passam por Paredes

O 
treinador Carlos 
Magno Nunes 
Moreira,  mais 

conhecido no mundo do fu-
tebol por Calica, foi homena-
geado no passado dia 6 de 
Julho na Câmara Municipal 
de Paredes depois de ter al-
cançado a subida na divisão 
Pró-Elite Nacional da Asso-
ciação de Futebol do Porto 
(AFP), tendo levado o AC Vi-
la Meã ao Campeonato de 
Portugal.

Calica nasceu em Paredes 
há 44 anos. O atual treinador 
do Atlético Clube Vila Meã 
conseguiu a promoção de-
pois de o clube vencer o Fu-
tebol Clube de Alpendorada, 
nas meias-finais da principal 
divisão da AFP. Recorde-se 
que na final o Vila Meã per-
deu 2-1 com o Gondomar B 
tendo falhado o título de 
campeão.

O treinador paredense 
leva desta forma, o Vila Meã 
aos nacionais, oito anos de-
pois da última presença. Es-
ta é a primeira subida de 
Calica como treinador. An-
tes do Vila Meã, o técnico 

esteve no comando técnico 
de diversos clubes: CD So-
brado, FC Tirsense, SC Espi-
nho, Rebordosa AC e USC 
Paredes.

Calica foi jogador de fu-
tebol com passagem pelo 

Rebordosa AC, USC Pare-
des, Leixões, Freamunde, 
D e s p o r t i vo  d e  C h ave s , 
Amarante FC e FC Porto. 
Enquanto jogador Calica 
conquistou ainda dois títu-
los nas competições nacio-

n a i s  d a  I I  D i v i s ã o  B  e m 
1998/99 pelo Freamunde e 
na III Divisão 2008/09 com 
o USC Paredes.

RENOVAÇÃO 
COM AC VILA MEÃ
Entretanto o AC Vila 

Meã acertou a renovação 
com Calica Moreira para a 
próxima temporada. O em-

blema do concelho de Ama-
rante anunciou a assinatura 
de um novo vínculo com o 
técnico, de 44 anos, que le-
vou a equipa, oito anos de-
pois, de regresso aos cam-
peonatos nacionais.

Calica Moreira chegou a 
Vila Meã em Outubro do 
ano passado para substituir 
Frederico Zamorano, tendo 
conduzido a formação ru-
bronegra até à final da Divi-
são de Elite da AFP e, con-
sequentemente, à subida 
a o  C a m p e o n a t o  d e 
Portugal.

C o n t u d o  p a ra  a  n ov a 
temporada que se avizinha, 
o técnico paredense já sabe 
que irá ver alguns dos seus 
jogadores saírem, uma vez 
que a direção do Vila Meã já 
anunciou que para a próxi-
ma época irão existir alguns 
cortes orçamentais.

Calica recebido na Câmara de Paredes
HOMENAGEM. Tal como vem sendo hábito a Câmara Municipal de Paredes tem recebido e homenageado alguns paredenses que 
em diversos clubes de futebol têm tido êxito. Desta vez a receção foi ao técnico Calica que levou o AC Vila Meã à subida ao 
Campeonato de Portugal.
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E
ste Casal pertencia à Mesa Abacial de 
Paço de Sousa, com a seguinte renda: 
180 reis (em dinheiro); 5 alqueires de 

trigo; 21 alqueires de terçado; 5 almudes de 
vinho mole; duas galinhas; uma canada de 
manteiga; sete varas de bragal; à parte, os dois 
carneiros esfolados.

No ano de 1530, trazia todo este Casal um 
João Gonçalves, o Manquo.

Em 20/12/1543, a Mesa Abacial fez prazo des-
te Casal a Gonçalo Anes (viúvo de Isabel Gon-
çalves) e à sua 2.ª mulher, Maria Gonçalves, em 
1.ª e 2.ª vidas. Será Gonçalo, filho dele Gonçalo 
Anes e da sua 1.ª mulher, Isabel Gonçalves, e a 
mulher com quem casar Gonçalo, a 3.ª vida. Ele 
se chamou depois Gonçalo Gonçalves e casou 
com Catarina Gonçalves. A renda contenda no 
prazo é a que se encontra acima e de acrescen-
tamento um carneiro, ou por este 120 reis (em 
dinheiro). Foi tabelião Aleixo Barbosa.
Está o prazo deste Casal no Tombo das Terras 
(ms.), trazendo o dito Gonçalo Anes, em 1.ª 
vida.

D e p o i s  s e  p a r t i u  e s t e  C a s a l  e m  d u a s 
ametades.

1.ª ametade do Casal de Fundo de Vila

No ano de 1596, a Mesa Abacial fez prazo des-
ta ametade, que está no livro C, fls. 71, a Antó-
nio Gonçalves (filho de Catarina Gonçalves, da 
qual foi 3.ª vida no prazo anterior) e a sua mu-
lher, Maria Gonçalves, ambos em 1.ª e 2.ª vidas, 
e para um filho ou filha de entre ambos, em 3.ª 
vida. Com a renda de: 4 alqueires de trigo; 12 
alqueires de terçado; 2,5 almudes de vinho; 
um cabrito; uma galinha; meia canada de man-
teiga; à parte, os dois carneiros esfolados. Tem 
este prazo de lutuosa um bom carneiro e uma 
galinha e as mais condições ordinárias.
Neste prazo se reduziu: o trigo dos serviços de 
Páscoa e Pentecostes; os 75 reis (em dinheiro) 
que cabiam a esta ametade do meio carneiro 
(do acrescentamento do prazo anterior); os 90 
reis; o bragal. E assim por este prazo se não pa-
ga mais que a renda sobredita.

Faleceu António Gonçalves e sua mulher, 

Maria Gonçalves, pagou a lutuosa e viveu em 

2.ª vida. O filho de entre ambos, Sebastião 

António, pagou a lutuosa da mãe e viveu em 

3.ª vida nesta ametade do Casal. Sebastião 

António faleceu a 19/10/1660, casado com 

Margarida André.

Sebastião António e sua mulher, Margarida 

André, dotaram certas propriedades a sua 

f i l h a ,  M a r i a  A n t ó n i a ,  q u e  c a s o u  a 

02/03/1648, na igreja paroquial da Sobreira, 

com Gaspar Nogueira, filho de Gaspar No-

gueira e de sua mulher, Maria Gonçalves, mo-

radores em Casconha.

Gaspar Nogueira trocou propriedades com 

Gregório António (que trazia a 2.ª ametade 

deste Casal). A carta de troca foi feita em 

30/07/1695 e a 05/02/1696 a Mesa Abacial 

deu autoridade à carta de troca.

Em 15/06/1661, a Mesa Abacial fez prazo 

desta ametade, que está no Livro C, fls. 330, a 

António André (filho de Sebastião António) e 

a sua mulher, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho 

ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. Com a 

renda atrás e dois frangos de acrescentamen-

to. Tem este prazo de lutuosa um bom carnei-

ro e uma galinha e as mais condições ordiná-

rias. Foi tabelião Francisco Garcês da Mota, 

no concelho de Penafiel.

Também se fez prazo do campo das Mango-

ras, que saiu deste Casal, a Águeda Nogueira, 

solteira e irmã de Maria Antónia, filhas de Se-

bastião António, com renda de 1 alqueire ter-

çado, que se descontará na renda de Maria 

Antónia, e de acrescentamento uma quarta 

de terçado (1719).

Esta Águeda Nogueira, 1.ª vida, dotou a parte 

de que possuía desta ametade do Casal a sua 

irmã, Maria Nogueira, casada com João Ro-

drigues, para estes dotarem seu filho, Manuel 

Nogueira. Fez a escritura Custódio Nunes 

Coelho, tabelião no concelho de Aguiar de 

Sousa, em 20/02/1729.

Em 14/09/1732, com os bens acima se dotou 

Manuel Nogueira para casar com Maria No-

gueira. Fez a escritura Custódio Nunes Coe-

l h o ,  t a b e l i ã o  n o  c o n c e l h o  d e  A g u i a r  d e 

Sousa.

Este Manuel Nogueira casou a 03/10/1731, 

na igreja paroquial da Sobreira, com Maria 

Nogueira, filha de António Nogueira e de sua 

mulher, Isabel Antónia, moradores na Costa 

de Recarei.

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

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



9Sexta-feira 9 de Julho de 2021  oprogressodePAREDES

DIVERSOS

A 
preocupação com a saúde mental está cada 
vez mais presente na mente de quem faz des-
porto e o ano de 2020 marcou a forma como 

olhamos para o desporto e para todas as atividades 
que promovam saúde mental. Assim, para além da cor-
rida, muitas pessoas neste ano (re)descobriram o Yoga 
e o trabalho de respiração do Yoga, a meditação e o 
treino mental, assim como, o Pilates e outras ativida-
des realizadas, sobretudo ao ar livre. Também verifica-
mos que, se, por um lado, muitos tiveram de deixar os 
seus treinos habituais de ginásio e passar a fazer exer-
cício em casa, por outro, houve quem percebesse du-
rante o confinamento que fazer exercício físico pode-
ria ser o escape perfeito para contrariar o aborreci-
mento. De facto, encontramo-nos numa época em que 
as infraestruturas desportivas têm o acesso limitado, 

ou mesmo interdito, e em que o teletrabalho e as aulas 
online invadiram as nossas casas. Fator esse, que levou 
muitas pessoas a criar uma nova relação com o despor-
to e uma nova relação com novas experiências de lazer 
e uma nova alimentação, assim como, com novas ten-
dências de exercitar o corpo e a mente. 
Aliado a isto, para manter a saúde mental em forma de-
vemos abraçar alguns dos pilares fundamentais, 
nomeadamente:
Autoconsciência: Perceba os motivos e os seus pre-
conceitos emocionais.
Empatia: Compreenda as emoções dos outros.
Mindfulness: Fique mais confortável com as adversi-
dades da vida e Respire com consciência.
Curiosidade: Lute pelo crescimento em vez de agir na 
defensiva.
Conexão: Promova tempo e espaço de união consigo e 
com os outros.
Resiliência: Recupere de falhas e dos contratempos 
que a vida lhe propôs.
Comunicação: Ponha em palavras as suas necessida-
des, os seus limites e as suas expetativas. Dizer Não ao 
outro, é dizer Sim a si!
Ainda dentro desta preocupação com a saúde mental 
surge ainda a tendência para, cada vez mais, as pessoas 
adotarem um estilo de vida saudável como forma de 
prevenirem alguns problemas de saúde. Como os estu-

dos revelam, o treino físico, combinado com o treino 
mental, contribui para uma vida mais saudável e plena, 
pois estas atividades reduzem o stress, promovem a 
consciência corporal e treinam a flexibilidade e o equi-
líbrio.  Ter uma alimentação mais saudável, dormir me-
lhor, evitar o stresse e fazer desporto são também 
comportamentos vistos como tendência.
Hoje, a nova moda é Ser Saudável. Uma moda a não 
perder. Alinhe! 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Ligação entre corpo e mente

N
o âmbito do Ano 
E u r o p e u  d o 
Transporte Fer-

roviário que este ano se assi-
nala, o Centro Europe Direct 
da Área Metropolitana do 
Porto, localizado em Pare-
des, promoveu no passado 
dia 2 de Julho uma palestra 
sobre “Transporte ferroviá-
rio: passado ou futuro?” que 
teve lugar no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Pare-
des. Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Paredes presidiu à abertu-
ra da sessão que teve como 
oradores António Alves, da 
Associação Comboios XXI, 
para falar sobre “A linha do 
Vale de Sousa”, o jornalista 
Carlos Cipriano que abordou 
o “caminho de ferro: do pas-
sado ao futuro”, Frederico 
Francisco, Coordenador do 
Grupo de Trabalho para o 

Plano Ferroviário Nacional, 
José Carlos Barbosa, da em-
presa Comboios de Portugal 
(CP), dando a conhecer o 
“Plano de Recuperação de 
Material Circulante da CP”, 
Sara Costa, da CP, que é res-
ponsável pela temática do 

“turismo de comboio” e Paula 
Almeida que apresentou um 
“testemunho da experiência 
de um Interrail”. 

O vereador Paulo Silva, 
presidente da Direção da As-
sociação Paredes pela Inclu-
são Social, fez o encerramen-

to do encontro terminando 
com uma visita à Exposição 
"O Pacto Ecológico Europeu 
- O Transporte Ferroviário 
Promove a Mobilidade Sus-
tentável" com a presença dos 
vereadores Beatriz Meireles 
e Paulo Silva.

Centro Europe Direct da Área 
Metropolitana do Porto
PALESTRA . “Transporte Ferroviário: passado ou futuro?”

O nosso Zé Maria, mari-
do, pai, não será esqueci-
d o .  Fo i  o  q u e  s e n t i m o s 
emocionados, esposa, fi-
lhos, noras e netos, no pas-
sado dia 12 de Junho, o dia 
e m  q u e  c o m p l e t a r i a  8 8 
anos. Um grupo de amigos 
q u e  s e m p r e  o  q u i s e ra m 
bem, muitos deles os seus 
queridos “pupilos” do fu-
tebol,  deram corpo a um 
acto de amizade da mais 
pura, desinteressada e to-
cante. Foi rezada uma mis-
sa,  numa celebração de 
amizade e gratidão, que 
q u e r e m o s  p e n h o r a d a -
mente agradecer. Muito 
nos sensibilizou a presen-
ça dos responsáveis da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, da Junta de Freguesia 
da nossa cidade, do União 

de Paredes que ele tanto 
amou, dos Bombeiros Vo-
luntários para quem sem-
pre esteve disponível, so-
bretudo de tantos amigos 
que quiseram dar-nos um 
grande abraço que era de-
le.  A todos,  de coração, 
muito obrigado.

HOMENAGEM

Sr. Zé Maria

Maria Ermelinda Dias de Bessa Ferreira Alves
Carlos Daniel de Bessa Ferreira Alves
Miguel Ângelo de Bessa Ferreira Alves
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João Pedro Ferreira (BE):

“O BE está presente para aju dar a população”

P
olítica social, cultu-
ra e a municipaliza-
ção do serviço de 

águas são alguns pontos es-
senciais para o mais jovem 
candidato à Câmara Munici-
pal nas eleições autárquicas 
de 26 de Setembro. João Pe-
dro Ferreira fala ainda de am-
biente pedindo mais inter-
venção na recuperação dos 
rios Ferreira e Sousa. A entre-
vista do candidato do BE fala 
também em juventude.

Quais as principais ban-
deiras do BE para as elei-
ções autárquicas?

Uma das principais será a 
poluição dos rios Ferreira e 
Sousa. Neste momento são 
autênticos esgotos a de céu 
aberto. Agora no Verão os par-
ques de Lordelo e Rebordosa 
tornam-se insuportáveis devi-
do ao mau cheiro. É, acima de 
tudo, um grande risco de saú-
de pública. É um problema que 
não está a ser resolvido, ape-
nas existem falsas promessas. 
Tanto as Câmaras de Paredes 
como de Paços de Ferreira e o 
Governo Central, que perten-
cem todos ao Partido Socialis-
ta, simplesmente não têm in-
teresse em resolver este 
problema.

Mas já foram dados al-
guns passos no sentido de 
recuperar o rio Ferreira… 
Não são os corretos? Qual 
seria a diferença se fosse o 
BE a resolver o assunto?

P r e c i s a  d e  m a i s …  D e 
uma maior responsabiliza-
ção da ETAR de Paços de 
Ferreira e maior pressão 
para resolver este proble-
ma de vez.

Qual seria uma vitória 
do BE nestas eleições? A 
eleição de um vereador?

Seria muito bom. Mas 
temos que lutar. O mais im-
p o r t a n t e  s e rá  m a r c a r  a 
nossa posição e defender 
os nossos ideais e mostrar 
que o BE está presente pa-
ra ajudar a população de 
P a r e d e s  n o  q u e  f o r 
preciso.

O resgate da água é um 
dos temas principais do 
momento e, possivelmen-
te, dos próximos anos no 
futuro de Paredes. Qual a 
posição do BE em relação 
a este dossiê?

O BE defende a munici-
palização da empresa das 
águas, mas o valor que a 
BeWater pede é absurdo. A 
Câmara Municipal de Pare-
des tem que trabalhar para 
municipalizar as águas mas 

JOVEM. João Pedro Ferreira é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) às eleições autárquicas 2021 para a Câmara Municipal de Paredes. É o mais    jovem na corrida à autarquia paredense e afirma que se candidatou por acreditar que as suas 
ideias são essenciais para a população do Concelho paredense.

PUB

Nuno M. Silva  | textos
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João Pedro Ferreira (BE):

“O BE está presente para aju dar a população”
JOVEM. João Pedro Ferreira é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) às eleições autárquicas 2021 para a Câmara Municipal de Paredes. É o mais    jovem na corrida à autarquia paredense e afirma que se candidatou por acreditar que as suas 
ideias são essenciais para a população do Concelho paredense.
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não com esse valor pedido 
pela empresa.

Numa hipotética eleição 
como vereador a autarquia 
terá em si um aliado no res-
gate da água?

Pelo valor que a Câmara 
pretende sim, se for o valor 
que a Bewater pede, não!

Qual seria para o BE a de-
cisão correta para a comuni-
dade cigana do Concelho, 
nomeadamente a que vive 
sem condições dignas na 
cidade?

Seria o realojamento da co-
munidade cigana num projeto 
elaborado em cooperação 
com essa mesma comunidade. 
Terá que ser culturalmente 
sensível e que respeite toda a 
sua cultura e que seja de plena 
integração. Não é construir 
um prédio e meter lá a comu-
nidade. A Habitação social, 
não é só para esta comunida-
de cigana mas para toda a po-
pulação do Concelho. Foram 
construídos zero fogos de 
habitação social. O mercado 
imobiliário está com valores 
demasiado altos e mesmo os 
jovens não têm hipótese de 
fazer a sua vida, construir fa-
mília e ter a sua emancipação. 
É necessário uma opção públi-
ca e social que ajude também 
os mais jovens.

O que trará, então, como 
debate social o BE para es-
tas eleições?

Será principalmente a 
questão da habitação social. 
É necessário. Mas é igual-
mente importante um maior 
apoio para as empresas e pe-
queno comércio que foram 
quase destruídos por esta 
pandemia. Os feirantes que 
tiveram imenso tempo sem 
trabalhar. Neste caso deve-
riam ser isentos de taxas. O 
apoio às empresas tem de 
ser controlado. Não se pode 
apoiar empresas que não 
respeitem os direitos laboral 
dos trabalhadores.

No seu entender o con-
celho terá tirado alguma 
lição positiva com este cli-
m a  d e  p a n d e m i a  q u e 
vivemos?

Não me parece que tenha 
aprendido. A gestão pandé-
mica do Executivo foi muito 
fraca. A fiscalização foi prati-
camente inexistente, seja em 
fábricas, cafés, etc.. Não hou-
ve testagem massiva, oferta 
de testes… E agora a Câmara 
até está a cobrar dívidas con-
traídas em tempo de COVID 
a famílias que não têm hipó-
tese de pagar. 

Quanto à política des-
portiva qual a visão do BE?

A Câmara tem de apoiar o 
desporto amador não o profis-
sional. Terá que ter o seu foco 
no desporto amador como 
uma ferramenta de integra-
ção social e apoio aos jovens.

A cultura é sempre um 
tema importante para o 
BE. Que poderão trazer de 
novo?

A oferta cultural em Pare-
des é muito centralizada na 
cidade. As freguesias ficam 
quase ao abandono. Sabe-
mos que nas freguesias exis-
te muita vontade dos cida-
dãos construírem eventos 
culturais. A Autarquia tem 
que dar apoio financeiro e 
logístico de forma a serem 
construídas as ofertas cultu-
rais que a comunidade ver-
dadeiramente quer. Não é 
fazer eventos na cidade de 
Paredes e deixar as restan-
tes freguesias sem nada.

O que o motivou a aceitar 
esta candidatura pelo BE?

Já sou do BE desde os tem-
pos de faculdade e fizeram o 
convite por acharem que era o 
mais indicado. Todas estas 
causas que referi achei que 
eram importantes para mim. 
Como acho que são essenciais 
para toda a população de Pa-
redes decidi aceitar o convite 
e entrar neste desafio.

João Pedro Ferreira está na corrida au-
tárquica pela primeira vez e acredita que a 
sua juventude poderá trazer para uma in-
tervenção mais ativa a população mais jo-
vem do concelho. Para o candidato do BE 
importante é o fato de não ter um passado 
político pelo que “posso falar sem ter medo 
de esqueletos no armário”.

É um candidato jovem. Essa juventude 
poderá ser uma mais-valia?

Acho que sim. Neste momento a juven-
tude está desinteressada da política. É ne-
cessária a intervenção dos jovens, seja no 
voto como na participação. É necessário 
criar políticas para o futuro e serão os jo-
vens quem terão maior interesse em criar 
um futuro melhor. Daí, deverão ser os jo-
vens a intervir e a fazer com que as coisas 
funcionem para um futuro melhor.

Sendo um candidato jovem poderá 
abrir esse diálogo com a juventude e tra-
zê-los para a intervenção cívica?

Penso que sim. Para um jovem ver al-
guém mais próximo da sua idade ajuda a 
criar uma integração. A própria mensagem 
e as ideias criam mais empatia no meu en-
tender. Com mais candidatos jovens, acre-
dito que a juventude poderá abrir as portas 
à sua entrada na política. Na nossa candida-
tura temos imensos candidatos jovens com 
idade inferior a 30 anos.

E olhando a corrida autárquica e todos 
os candidatos já conhecidos, acredita que 
poderá marcar a diferença?

Penso que sim. Acima de tudo demons-
tra que está a entrar alguém 
novo na política. É um reset 
ao que houve até agora. Não 
temos medo de dizer o que 
pretendemos sem esqueletos 
no armário.

“Não temos 
esqueletos no armário”

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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Manuel Pinho (Juntos Por Paredes)

“Estou convencido que vou ganhar estas eleições”

M
a n u e l  P i n h o 
está convicto 
q u e  s e r á  o 

próximo presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes. 
Mas uma possível coligação 
pós-eleitoral não está pos-
ta de lado, desde que, afir-
ma, as linhas vermelhas e o 
programa político do Jun-
tos Por Paredes seja respei-
tado. Política económica e 
social, ambiente e mobili-
dade serão os pilares que 

leva a jogo, afirmando ainda 
que não acredita que o res-
gate da água avance.

Quais os pilares da can-
didatura do movimento 
Juntos por Paredes?

São três. O principal tem 
a ver com a política econó-
mica e social do Concelho, 
d e p o i s  o  a m b i e n t e  e  a 
mobilidade.

Pegando então nesses 
três pontos, quais os prin-
cipais vetores de cada um 
deles?

Todos eles são importan-
tes. O Ambiente é fulcral. 
Infelizmente nesta área a 
maior parte do território 
não tem saneamento bási-
co. É importante resolver 
este problema. A poluição 
dos rios, a recolha do lixo e a 
sensibilização ambiental. 
Um concelho que não dê im-
portância a esta área fica 
para trás e Paredes não po-
de ficar para trás. A mobili-
dade para mim é um proble-
ma grave no Concelho. Na 
minha opinião terá que ha-
ver um planeamento mais 

proactivo com um plano 
sustentável começando pe-
la cidade de Paredes e pas-
sando depois para todo o 
Concelho. Terá que existir 
uma nova ideia de transpor-
tes no Concelho para de for-
ma sustentável conseguir-
mos melhores condições de 
vida em todo o território. A 
coesão económica e social é 
mais abrangente. Precisa-
mos de habitação, cultura, 
m a i s  a p o i o  s o c i a l ,  m a i s 
igualdade em todo o territó-
rio. Na educação e desporto 
também é necessário fazer 
muito mais.

A eleição de um verea-
dor será uma vitória para o 
Juntos por Paredes?

Estou convencido que 

vou ganhar estas eleições. 
Sinto-me confiante e capaz. 
Neste momento sou o único 
candidato que sem dema-
gogia tem um projeto para o 
Concelho. A minha vitória é 
ser presidente da Câmara 
Municipal de Paredes. Terei 
que trabalhar para isso.

Mas se não vencer? As-
sumirá o lugar de vereador?

Claro que sim. O meu 
trabalho autárquico não 
termina nestas eleições. 

“RESGATE 
NÃO VAI EXISTIR”
O resgate da água é um 

ponto importante para o 
presente e futuro do Con-
celho. Qual a vossa posição 
nesta matéria?

O resgate não vai exis-
tir! Há aqui apenas um ar-
gumento eleitoral .  Mas 
respondendo à sua pergun-
ta, o resgate é para suspen-
der. É ruinoso este resgate. 
Na minha opinião só existi-
rá até às eleições por moti-
vos meramente eleitorais. 
O próprio autarca sabe dis-
so. É uma irresponsabilida-
de, até criminal! Existe um 
parecer do regulador que 
diz que o resgate é ruinoso. 
Não defende o interesse 
público. É uma jogada polí-
tica e admira-me como o 
Partido Socialista colabora 
com esta intervenção de-
m a g ó g i c a …  Fe l i z m e n t e 
existe uma oportunidade 
nestas eleições de tudo 
mudar. O resgate é para 

OBJETIVO. Ser eleito presidente da Câmara Municipal de 
Paredes nas eleições de 26 de Setembro é o grande objetivo de 
Manuel Pinho o cabeça-de-lista do Movimento Junto Por 
Paredes. Resgate da água, situação financeira, realojamento da 
comunidade cigana e política desportiva são temas abordados 
na entrevista que se segue.

PUB

Nuno M. Silva  | textos
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Manuel Pinho (Juntos Por Paredes)

“Estou convencido que vou ganhar estas eleições”

terminar. A minha solução 
é muito fácil: há que cum-
prir os contratos. Todos os 
autarcas que fizeram con-
tratos com a BeWater não 
cumpriram o que contra-
tualizaram. Temos que ser 
pessoas de bem e cumprir o 
que contratualizamos. Os 
paredenses têm que perce-
ber que não pode existir 
demagogia neste tipo de 
situações. Sou a favor que 
as cooperativas das sub-
concessões que já deviam 
t e r  s i d o  e n t r e g u e s  a t é 
2012 já o deveriam ter sido 
feito,  salvaguardando o 
próprio esforço das popu-
lações. Mas o Concelho não 
pode ser prejudicado por 
algo que os autarcas por 
medo de perder votos não 

fizeram. Temos ainda 15 
anos pela frente com esta 
concessionária o que lhe dá 
tempo para realizarem as 
infraestruturas necessá-
rias (está contratualizado) 
sem sermos nós a fazê-lo. 
Não posso admitir, se for 
p r e s i d e n t e  d a  C â m a ra , 
água com pouca qualidade 
e um péssimo serviço bem 
como o não haver sanea-
mento básico. Isso comigo 
t e rá  q u e  t e r m i n a r.  M a s 
quando este processo e 
contrato acabar sou a favor 
da municipalização mas 
sem que tenha de condicio-
n a r  o  f u t u r o  d o  n o s s o 
concelho.

Quanto à comunidade 
c i g a n a  q u e  s o l u ç ã o 
preconiza?

É um problema de uma 
etnia e compreendo que 
seja uma situação social 
negativa, mas é igualmente 
de saúde pública. Eles são 
paredenses. Não distingo 
as pessoas. Todos os cida-
dãos têm direito a ter uma 
habitação condigna e a co-
munidade cigana também. 
É mais um problema de pu-
ro eleitoralismo. Não vou 
criticar a opção que a Au-
tarquia tomou. Posso criti-
car o local e o valor, mas 
esta opção não! Todas as 
pessoas, seja esta etnia ou 
outras, têm direitos e deve-
res. Como presidente da 
Câmara serei implacável 
com os detentores de habi-
tação social pois terão que 
cumprir com os seus deve-
res, caso contrário a lei to-
mará conta do assunto. O 
Movimento Juntos por Pa-
redes quer um programa de 
habitação social ou de ha-
bitação para arrendamen-
to com custos controlados 
com ambição, capaz de re-
s o l ve r  o s  p r o b l e m a s  d o 
presente e antecipar o fu-
turo. Um programa ambi-
cioso, que aproveite larga-
mente os fundos comunitá-
rios do primeiro direito e 
do Plano Recuperação e 
Resiliência, deve ter por 
base um estudo prévio das 
necessidades em todas as 
freguesias do concelho.

No pós-pandemia como será a 
política de recuperação económi-
ca preconizada pelo Movimento 
Juntos Por Paredes? Manuel Pi-
nho responde dando a conhecer 
algumas das ideias que pretende 
implementar caso vença as elei-
ções de Setembro.

“Já estamos a apresentar me-
didas do nosso programa. Gosta-
va de ver o Centro Comercial do 
Vale do Sousa (faz parte da nossa 
história) transformado num cen-

tro empresarial e tecnológico, a 
criação de um Centro de Negó-
cios e Inovação Paredes (CNIP).  É 
preciso requalificar igualmente 
as zonas industriais. Só atraímos 
novos investimentos se formos 
atrativos nesse aspeto. Quere-
mos, igualmente um regulamento 
claro de apoio aos comerciantes, 
com a criação de um Regulamen-
to de Apoio às Atividades Econó-
micas. Iremos ainda criar um Ga-
binete de Apoio ao Investidor 

que, além dos serviços munici-
pais, terá a intervenção das asso-
ciações empresariais, e das Jun-
tas de Freguesia, terá como obje-
tivos acompanhar e aconselhar as 
empresas instaladas ou as que se 
pretendam instalar no concelho. 
Desde a localização, licenciamen-
to, financiamento e até à ajuda na 
elaboração de candidaturas se-
rão alguns dos serviços que este 
gabinete terá para oferecer aos 
empresários”.

No final da noite autárquica 
de 26 de Setembro próximo 
muito pode acontecer. Manuel 
Pinho, que acredita vir a ser o 
grande vencedor da corrida à 
Câmara Municipal, não deixa de 
lado a hipótese de coligações 

pós-eleições…“Poderemos fazer 
coligações pós-eleições com toda 
a gente, desde que o nosso pro-
grama seja respeitado. Se houver 
transparência e proximidade; se 
as minhas linhas vermelhas fo-
rem todas respeitadas, faço acor-

dos até com o Partido Comunista. 
Quero o melhor para Paredes. 
Para mim não há partidos. Somos 
um projeto de cidadania. Paredes 
está em primeiro lugar e a mim 
i n t e r e s s a - m e  Pa r e d e s  e  o s 
paredenses”.

Recuperação económica 
pós-pandemia

“Podemos fazer 
coligação com toda a gente”



14 Sexta-feira 9 de Julho de 2021  oprogressodePAREDES

POLÍTICA

PUB

M
a n u e l  P i n h o 
crítica o dis-
curso econó-

mico do atual presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, no 
que diz respeito ao passivo 
municipal: “O passivo dimi-
nuiu mas na verdade é uma 
falácia. O mandato deste 
executivo não é medido até 
ao final de 2020, será sim 
até Setembro. Nas últimas 
três Assembleias Munici-
pais, os tais 20 milhões foi 
aumentado em 28 milhões… 
Neste momento temos que 
incluir o passivo contingen-
te, que tem a ver com o que 
existe em processos nos tri-
bunais, além de termos de 
colocar os cento e tal mi-
lhões da BeWater… Pegan-
do nos argumentos de Ale-
xandre Almeida em 2017 
que dizia que a Câmara esta-
va arruinada com 103 mi-
lhões de euros de passivo… 
Os paredenses têm que sa-
ber que atualmente esse 
mesmo passivo não está em 
oitenta e tal milhões, mas 
sim 128 milhões mais 138 
milhões! A ideia que a Câ-
mara está melhor é errada. 
O passivo duplicou”. 

E deixa uma certeza: “Co-
mo próximo presidente de 
Câmara não posso deixar 
avançar o resgate nem fe-
c h a r  o s  o l h o s  a  e s t e s 
números”.

O cabeça de lista do Mo-
vimento Juntos Por Paredes 
refere que, no caso de ser 
eleito vereador irá exigir 
uma auditoria às contas do 
Município: “Se for eleito ve-
reador vou exigir transpa-
rência e quero saber como 
estão as contas da autar-
quia. Terá que haver uma 
auditoria financeira. Os pa-
redenses não podem ser en-
ganados. Se temos orça-
mentos fictícios estamos a 
mentir… Essa transparência 
terá que existir e que ser pa-
ra todos os paredenses. Ale-
xandre Almeida vai parar 
com o resgate se os pare-
denses caírem no erro de o 
eleger (para mim é o pior au-
tarca de sempre) irá sentar-
-se com a BeWater e vai as-
sumir outros compromis-
sos. E aí sim, estarei a seu 
lado. Logo que entre na Câ-
mara quero saber tudo des-
de e-mails a trocas de cor-
respondência, quero saber 
tudo sobre o processo”.

“A ideia que a Câmara está melhor é errada”

Nos dias que correm o 
desporto é cada vez mais 
preponderante e a for-
mação desportiva que os 

jovens têm ao seu dispor 
tem cada vez mais,  um 
impacto no seu cresci-
mento. Por isso, a política 

desportiva é  cada vez 
mais importante. Neste 
vetor, Manuel Pinho tra-
ça alguns objetivos a le-

var a cabo como a conver-
gência entre clubes e as 
e s c o l a s .  “ V i ve m o s  u m 
período de pandemia e 

“Criar dinâmicas desportivas” 
este executivo não teve 
uma medida de apoio a ní-
vel das instituições despor-
tivas.  Nós pretendemos 
olhar para os clubes de for-

ma equitativa e poten-
ciar desde as escolas às 
coletividades, seja em 
que desporto for, exis-
tir uma relação de pro-
ximidade que permita a 
todos terem acesso à 
prática desportiva. Não 
desvalorizando o inves-
timento que tem sido 
f e i t o  n o s  s i n t é t i c o s , 
existem muitos clubes 
que não terão pessoas 
para potenciar os equi-
pamentos. Terá que se 
potenciar a formação 
com a convergência de 
todos os clubes. Tere-
mos, igualmente, que 

t r a z e r  g r a n d e s 
eventos para o Con-
celho e aqui valori-
z o  o  f a t o  d e  s e  i r 
r e a l i z a r  o s  e u r o -
peus de hóquei em 
p a t i n s  s e n i o r e s  e 
sub-17 bem como a 
Taça da Europa de 
Patinagem Artísti-
ca.  Sou a favor da 
Cidade Desportiva 
e  a q u e l e  p r o j e t o 
terminado irá po-
tenciar o desporto e 
a economia do Con-
c e l h o .  Q u e r e m o s 
igualmente poten-
ciar todos os pavi-
lhões existentes no 
município de forma 
a  c o n s e g u i r m o s 
c r i a r  d i n â m i c a s 
desportivas”.
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E
sta colaboração di-
reta visa a constan-
te atualização e 

implementação dos critérios 
mais recentes em relação à 
utilização de antibióticos, 
tendo como objetivo evitar a 
resistência aos antimicro-
bianos e manter a sua utilida-
de no combate às infeções.

Através desta estratégia 
conjunta foi já possível re-
duzir o uso de mais de 80% 
dos antibióticos com maior 
potencial para gerar bacté-
rias multirresistentes, sen-
do que, afirma Joaquim Lin-
doro, diretor do Serviço de 
Urologia, “a atualização dos 
critérios, rompendo com 
práticas anteriormente es-
tabelecidas, permitiu tam-
bém verificar uma melhoria 
franca nas infeções urológi-
cas pós-operatórias, cerca 
de 70% nas infeções por 
agentes multirresistentes”.

“A utilização adequada de 
antibióticos já constituía 
uma prática do Serviço de 
Urologia, eram seguidas as 
práticas recomendadas em 
relação aos doentes cirúrgi-
cos. No entanto, a atualiza-
ção de critérios de acordo 
com as mais recentes reco-
mendações internacionais 
foi primordial para a redução 

do uso de antibióticos de lar-
go espectro, preservando, 
assim, a sua sensibilidade 
para que, em situações gra-
ves, estes antibióticos mais 
potentes possam ser usados 
c o m  s u c e s s o”,  ex p l i c a  o 
especialista. 

Rogério Ruas, infeciolo-
gista, fala, mais especifica-
mente, numa “redução de 
36% dos carbapenemes e 
84% das quinolonas, entre 
novembro de 2019 e de-
zembro de 2020”, salien-
tando que “a diminuição do 
uso destes antibióticos é 
um indicador de qualidade, 
pois não só reduz as infe-
ções hospitalares, como, a 

longo prazo, terá também 
impacto positivo na comu-
nidade em relação à preser-
vação da sensibilidade e 
utilidade dos antibióticos".

“Os carbapenemes e as 
quinolonas são as duas clas-
ses de antibióticos com 
maior potencial de geração 
de resistências e como tal 
são classificados como ‘de 
uso restrito’ pela Direção-
-Geral da Saúde (DGS) que 
traçou metas ambiciosas pa-
ra a redução destes antimi-
crobianos”, acrescenta Pe-
d r o  P a l m a ,  t a m b é m 
infeciologista.

Sobre a parceria, Rita Fer-
raz, coordenadora da Unida-

de de Doenças Infeciosas, 
diz que “a relação próxima 
entre os dois Serviços, per-
mite a discussão multidisci-
plinar e a tomada de deci-
sões imediatas em prol da 
prestação de melhores cui-
dados aos doentes interna-
dos no Serviço de Urologia”.

A cooperação entre os 
Serviços consiste numa visi-
ta física semanal aos doentes 
internados com a discussão 
de casos clínicos à cabeceira 
do doente e num contacto 
permanente entre as duas 
equipas. Foram também re-
vistos e atualizados os pro-
tocolos de tratamento e pre-
venção antibiótica cirúrgica 

de acordo com as mais re-
c e n t e s  r e c o m e n d a ç õ e s 
internacionais.

O s  e s p e c i a l i s t a s  s ã o 
unânimes quanto às mais-
-valias desta parceria, refe-
rindo, assim, a melhor pres-
tação de cuidados clínicos 
ao doente e o menor risco 
de complicações pós-ope-
ratórias e reinternamentos. 
A par do impacto positivo 
no prognóstico dos doen-
tes, está também a redução 
dos custos hospitalares.

O QUE SIGNIFICA A 
RESISTÊNCIA AOS 
ANTIBIÓTICOS 
E QUAIS AS
REPERCUSSÕES?
A resistência aos anti-

bióticos é considerada um 
problema de Saúde Pública, 
tendo a DGS lançado, no 
início do ano, uma campa-
nha de sensibilização para o 
uso racional dos antibióti-
cos e traçado como meta a 
redução deste consumo em 
10% ao ano.

De acordo com a infor-
mação divulgada pela DGS, 
dados do Eurobarómetro 
colocam Portugal abaixo da 
média Europeia no que diz 
respeito ao conhecimento 
da população sobre os anti-

bióticos,  sendo também 
responsabilidade da popu-
lação o uso responsável e 
sensato de antibióticos.

O uso de antibióticos é 
tão comum que muitas bac-
térias já se adaptaram aos 
antibióticos e desenvolve-
ram mecanismos de defesa 
que as tornam resistentes a 
estes medicamentos, são as 
chamadas bactérias multir-
resistentes. Quanto maior 
for o consumo de antibióti-
cos, quer no hospital, quer 
na comunidade, mais opor-
tunidades têm as bactérias 
de se tornar resistentes.

As infeções causadas 
por bactérias multirresis-
tentes são mais difíceis de 
tratar, levando a interna-
mentos hospitalares mais 
longos e ao aumento dos 
custos económicos e so-
ciais relacionados com o 
tratamento.

A dimensão desta proble-
mática realça a importância 
de estratégias pioneiras co-
mo este projeto entre Urolo-
gia e Infeciologia que, num 
curto espaço de tempo, le-
vou a uma redução expressi-
va do consumo de antimicro-
bianos, garantindo uma me-
lhor prestação de cuidados 
clínicos aos doentes.

Urologia e Infecciologia parceiros na  
otimização dos cuidados ao doente internado
SAÚDE. Projeto reduziu consumo de antibióticos e diminuiu complicações infeciosas pós-cirúrgicas por agentes multirresistentes. Os 
Serviços de Urologia e de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) mantêm uma colaboração pouco comum 
entre serviços hospitalares que permitiu, no ano de 2020, diminuir complicações infeciosas pós-cirúrgicas nos doentes de urologia e re-
duzir mais de 80% do consumo de antibióticos.

Fernando Vila (Urologista), 
Joaquim Lindoro (Diretor 
do Serviço de Urologia), 
Rita Ferraz  (Coordenadora 
do Serviço de Doenças In-
feciosas),  Rogério Ruas 
(Infeciologista) e Helder 
Castro (Urologista)

PUB
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FREGUESIAS

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
organizou duas 

sessões de esclarecimento 
na Escola EB23 de Baltar 
com o objectivo de esclare-
cer os baltarenses no segui-
mento da polémica instala-
ção de uma unidade de Bior-
resíduos na Vila. Perante 
150 pessoas na segunda 
feira, dia 5 de Julho, e cerca 
de 50 no dia seguinte, Ale-
xandre Almeida, apoiado 
por um engenheiro da Am-
bisousa (empresa interes-
sada em instalar  a unidade) 
e uma técnica de análises 
clinicas da Lipor, procurou 
informar os baltarenses so-
bre a unidade de tratamen-
to de lixo orgânico, garan-
tindo à população que não 
existe qualquer perigo am-
biental para a Vila e para os 
seus habitantes. O presi-
dente da Junta, Jorge Coe-
lho, que ameaçou demitir-

-se se o projeto fosse para a 
frente, afirmou a confiança 
no presidente Alexandre 

Almeida, afirmando que 
nunca um presidente fez 
tanto por Baltar. A popula-

ção levantou vários proble-
mas, tais como a  centralida-
de da Vila no seio do Vale do 

Sousa, que, segundo Ale-
xandre Almeida, foi um dos 
factores decisivos para a 

instalação em Baltar, num 
local que também tem aces-
so à rede pública de gás. Es-
sa centralidade foi contes-
tada e posta em causa. Ou-
t r a  c i d a d ã ,  l e v a n t o u  o 
problema da necessidade 
da existência de uma ETAR 
na unidade, para tratar das 
águas residuais que resul-
tam da compostagem dos 
resíduos. Exigiu conhecer o 
projeto, ao qual o presiden-
te retorquiu que o pode 
consultar na câmara. Outro 
cidadão perguntou o moti-
vo pelo qual o projeto não 
teve a devida publicidade 
nas redes sociais por parte 
da Câmara, pois trata-se do 
maior projeto do atual exe-
cutivo. Outros afirmaram 
que a população não foi ou-
vida, mas apenas esclareci-
da sobre um projeto que 
deveria ter sido auscultada. 
O projeto foi explicado à po-
pulação pelo engenheiro da 
Ambisousa, que procurou 
descrever tecnicamente o 
funcionamento da recicla-
gem do luxo orgânico, com o 
objectivo de produzir ener-
gia, nomeadamente gás.

    BALTAR

Baltar: “Centro do Mundo”  
e dos biorresíduos do Vale do Sousa

FAUSTINO 
 SOUSA

Apesar dos esforços 
dos técnicos e do presi-
dente Alexandre Al-
meida, as explicações 
parecem não ter con-
vencido a população. 
Quase no final da ses-
são, alguém da plateia 
pediu aos presentes 
que levantassem a mão 
para manifestarem o 
seu desacordo. A maio-
ria levantou a mão para 
manifestar o seu desa-
cordo.  A Câmara  pro-
curou explicar o projeto  
numa sessão em que 
estiveram presentes 
todos os membros do 

executivo camarário. A 
população saiu mais es-
clarecida, mas não con-
vencida, pois os protes-
tos foram muitos no 
sentido de que está tu-
do decidido há muito 
tempo e que tudo foi 
uma perda de tempo. O 
presidente Alexandre 
Almeida propôs a cria-
ção de uma comissão de 
cidadãos para visita-
rem a unidade da Lipor, 
no sentido de verifica-
rem a veracidade do 
que afirmaram os técni-
cos e ele próprio. Para 
A l ex a n d r e  A l m e i d a 

existiu aproveitamento 
político que visa apenas 
lançar a confusão nos 
baltarenses. Para os 
baltarenses presentes, 
ficou a certeza de que o 
projeto é irreversível, 
apesar da discordância 
manifestada na sessão 
de esclarecimento. Pa-
ra muitos, a  vila de Bal-
tar vai juntar ao título 
“Centro do Mundo”, 
centro da reciclagem 
do lixo orgânico da re-
gião do Vale do Sousa, 
que conta com perto de 
350000 habitantes e 
milhares de empresas.

Maioria disse não ao lixo orgânico Alexandre Almeida ga-
rantiu aos baltarenses, 
que a Ambisousa fará um 
estudo do impacto am-
biental da referida unida-
de. Caso o estudo compro-
ve que existe o mínimo 
impacto ambiental, o pro-

jeto não seguirá para a 
frente, Para o presidente e 
para os técnicos presen-
tes, este é o futuro e é uma 
exigência da União Euro-
peia. Jorge Coelho, presi-
dente da Junta, secundou 
o presidente, afirmando 

que confia no seu líder ca-
marário e que caso exista 
algum impacto ambiental, 
não está de acordo com a 
construção da unidade de 
tratamento de lixo orgâni-
c o  n a  z o n a  i n d u s t r i a l 
Baltar-Parada. 

Segundo Antónia No-
gueira da Cunha, “Em fi-
nais do século XIX, havia 
um único médico em Bal-
tar, o senhor Dr. Américo 
de Vasconcelos, morador 
e proprietário do prédio 
situado no largo Comen-
dador Pereira Inácio,  à 

face da rua Professor Jo-
sé Meireles da Cunha. O 
dito prédio, sofreu obras 
de restauro e alterações 
recentes. A sacada volta-
da para o largo, parece ter 
sido mantida no original. 
Ao centro tem as iniciais, 
VLV e por baixo destas, 

tem a data de 1875. Para-
béns ao atual proprietá-
rio. Não se conhece se a 
seguir  ao Dr.  Américo, 
Baltar teve outro médico 
antes do senhor Dr. João 
Ferreira da Silva e do Se-
nhor Dr. António Barbosa 
Leão.

Estudo de Impacto Ambiental 

Você Sabia que...

Médico único
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Bombeiros de Re-
bordosa angariam 
fundos com venda de 
mobiliário doado pe-
los empresários lo-
cais. A 31ª edição do 
Bazar no Móvel vai 
decorrer de 17 a 25 de 
Julho. O certame, que 
ganhou reconheci-
mento crescente ao 
longo das edições, se-
gue o conceito tradi-
cional, sendo suporta-
do pelos contributos 
das empresas da área 
de intervenção, maio-
ritariamente do setor 
do mobiliário.

“O objetivo é anga-
riar o máximo possí-
vel, porque as obras 
no quartel estão em 
curso. Mobiliário mais 
moderno e mobiliário 
mais clássico. 

Visite a exposição 
de mobiliário ajude 
aos Bombeiros!

31º Bazar  
do Móvel

PUB

A Cidade de Rebordosa co-
memorou, no dia 1 de Julho, 
o 18.º aniversário da eleva-
ção a cidade, com uma ce-
rimónia que decorreu ao fi-
nal da tarde, no Parque do 
Rio Ferreira.
Este ano, as comemorações 
foram mais comedidas do 
que é habitual…toda a ce-
rimónia desta celebração 
foi transmitida em direto na 
página de facebook da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa, adaptando assim a pro-
gramação às circunstâncias 
atuais provocadas pela pan-
demia da COVID-19.
Durante a cerimónia, a pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, Salomé 
Santos, no seu discurso co-

meçou por agradecer a pre-
sença do presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes 
Alexandre Almeida, e dos 
vereadores Francisco Leal, 
Elias Barros, Beatriz Meire-
les e Paulo Silva bem como 
Isabel Barbosa presidente 
da Assembleia de Freguesia 
de Rebordosa e aos colegas 
de executivo, ao Padre Ilídio 
Santos e associações e co-

lectividades da Cidade.
Aos homenageados – Joa-
quim Alves Pacheco; Antó-
nio Sebastião Rodrigues; 
António de Oliveira Mar-
tins; Manuel Moreira Ne-
to; Henrique de Jesus Lei-
te; Joaquim Fernando Mo-
r e i r a  L e i t e ;  I s a b e l  d e 
Freitas Barbosa Santos e 
Miguel  Ângelo Silva da 
Rocha.

“Mas premitam-me que, nes-
te momento de homenagem 
e celebração, recorde tam-
bém todos quantos nestes 
anos de história da nossa fre-
guesia e agora cidade servi-
ram Rebordosa e as suas gen-
tes. Desde os pioneiros que 
acalentaram e cumpriram o 
sonho da nossa autonomia 
administrativa e do nosso 
progresso, até aos que, nos 

nossos dias tentam cumprir 
esse destino. A todos cabe 
uma palavra de profunda gra-
tidão, por em pouco mais de 
100 anos, terem transforma-
do uma pequena vila numa 
das principais ou se não a 
principal referência da Indus-
tria do Mobiliário Português”, 
referiu a autarca.
“É pois um dever de todos 
nós prestar homenagem, 
reconhecimento e gratidão 
a todos aqueles que dedica-
ram uma boa parte do seu 
tempo e das suas vidas ao 
serviço do bem comum e da 
população de Rebordosa”, 
sublinhou Salomé Santos.
Após as homenagens o ve-
reador Elias Barros e o presi-
dente da Câmara Alexandre 
Almeida fizeram os seus dis-
cursos onde sublinharam ser 
uma data histórica e impor-
tante, que espelha o dinamis-
mo, a relevância e o empenho 
da autarquia local, associa-
ções, empresas.

    REBORDOSA

Rebordosa recebeu o estatudo de cidade há 18 anos

PAULO 
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princí-
pios orientadores da informação li-
vre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores repre-
sentativos do concelho de Paredes 
em áreas tão diversas como a políti-
ca, a economia, a empresarial, a reli-
giosa, a desportiva, a social e do seu 
património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para 
todos os cidadãos, independente-
mente da cor, raça, género, convic-
ções, religião, nacionalidade ou 
sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, 
assegurando a dignidade das pes-
soas e das instituições e a sua 
privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

As autárquicas de 2021

E
m outubro próximo vai ini-
ciar-se um novo mandato au-
tárquico. A questão é como 

sempre clara: deverão as anteriores 
maiorias nos executivos ser religiti-
madas por uma confiança reforçada 
ou pelo contrário é altura de surgir e 
apostar-se em alternativas mais vá-
lidas, evidenciando-se portanto um 
real e fundamentado sentido crítico 
à gestão atual? Esta é a questão fun-
damental. Não importa muitas con-
siderações mais ou menos persona-
lizadas ou sobre o partido A ou so-
bre o partido B. O que interessaria é 
que em cada cidade ou vila, conce-
lho ou freguesia, pudesse haver uma 
reflexão sobre urbanismo, vias de 
circulação, limpeza urbana, equipa-
mentos, mobiliário urbano, sinaléti-
ca, qualidade de vida, apoio social a 
idosos e à infância, imagem pública, 
oportunidades de emprego e de in-
vestimento. Ouso dizer que se pro-
movida essa reflexão, e fomentadas 
conclusões objectivas, a sociedade 
encararia umas eleições autárqui-
cas como o momento único de afir-
mação da sua vontade, sem possibi-
lidade de logro ou dúvidas. Descon-
t a d o s  o s  a b s t e n c i o n i s t a s 
“profissionais”, os que só olham para 
o seu umbigo, e os populistas /de-
magogos que fazem questão em cri-
ticar em vez de propor, a grande 
maioria interessar-se-ia. 
Parece-me evidente que quando se 
fala agora de Poder Local fala-se de 
uma potencialidade, de um instru-
mento de desenvolvimento, de uma 
conquista, mas estamos muito lon-
ge de se falar de uma realidade úni-
ca. Há exemplos muito positivos e 
há exemplos cuja única mais-valia 
que encontro é serem legitimados 
por eleições. O país nesse aspeto é 
crescentemente assimétrico ou he-
terogéneo. Há níveis muito diferen-
tes de concepção do futuro das lo-
calidades. Há quem somente apro-
veite as migalhas de um orçamento 
para o supérfluo, para o trivial, para 
a gestão corrente, sem chama ou 
poder reivindicativo. São os que ES-
TÃO presidentes em vez de SEREM 
presidentes. 
Em cidades médias, os desafios são 

enormes. E nesse aspeto a realidade 
da cidade de Paredes, a que me é 
mais próxima, é de uma completa 
desilusão. Não há um único rasgo de 
criatividade. Não há novas vias, no-
vos jardins, novas centralidades, 
novos equipamentos. O comércio 
tradicional estiola. E a prometida 
revitalização da cidade não aconte-
ce. A pandemia tudo justifica. Erros 
do passado permanecem como cica-
trizes a que os autarcas não sabem 
dar solução. O acesso ao Centro Es-
colar de Mouriz, aquele insólito par-
queamento em terra batida junto á 
Camara, o buraco da antiga Junta de 
Freguesia, a fonte em frente ao Tri-
bunal e muitas outras realidades 
envergonham os que residindo ou 
fruindo a cidade lhe querem bem.  
A comparação com outras realida-
des é possível. Visitei recentemente 
de passagem Abrantes. Pelo que vi, 
um curso acelerado de bom urbanis-
mo, de gestão de espaços públicos, 
de correto planeamento, para anti-
gos e atuais autarcas da nossa cida-
de far-lhes-ia muito bem. Talvez 
também fosse muito útil para técni-
cos, a quem lhes fosse reconhecida 
competência e autonomia para com 
a sua opinião ser úteis no desenvol-
vimento da cidade. 
Mas persistindo um mundo de silên-
cio, o alijar de responsabilidades 
dos vereadores para o Presidente, 
dos autarcas da freguesia para os 
vereadores, tudo ficará como dan-
tes. A cidade de Paredes não pode 
ser olhada pelos olhos de Rebordo-
sa ou Lordelo. É outra coisa. 
E já agora não se preocupem em 
querer matar o mensageiro, para 
não discutir a mensagem. 

O 
governo da China vê os direitos hu-

manos como uma ameaça existencial. 

Mas é a sua reação que pode repre-

sentar uma ameaça existencial aos direitos das 

pessoas ao redor do mundo.

No plano doméstico, o Partido Comunista Chi-

nês, preocupado com o facto de que permitir a 

liberdade política poderia comprometer seu 

poder, construiu um Estado orwelliano de vigi-

lância altamente tecnológico e um sofisticado 

sistema de censura na internet para monitori-

zar e abafar o criticismo público. No exterior, 

ele tem usado sua crescente influência econô-

mica para silenciar críticos e realizar o mais in-

tenso ataque ao sistema global de proteção 

dos direitos humanos desde sua emergência 

em meados do século XX.

Pequim dedicou-se à criação de um “Grande 

Firewall” para impedir que chineses tivessem 

acesso a qualquer crítica do exterior ao seu go-

verno. Agora, o governo chinês está a atacar 

cada vez mais os seus críticos, quer sejam eles 

representantes de um governo estrangeiro, 

façam parte de uma empresa ou universidade 

estrangeira, ou manifestem – real ou virtual-

mente – as suas discordâncias.

Nenhum outro governo detém um milhão de 

membros de uma minoria étnica para doutri-

nação forçada e, simultaneamente, ataca qual-

quer um que se atreva a desafiar a sua repres-

são. E enquanto outros governos cometem 

graves violações dos direitos humanos, ne-

nhum outro flexiona os seus músculos políticos 

com tanto vigor e determinação para enfra-

quecer os princípios e instituições internacio-

nais de direitos humanos que poderiam 

responsabilizá-lo.

Se não forem combatidas, as ações de Pequim 

prenunciam um futuro distópico, em que nin-

guém está fora do alcance da censura chinesa, 

e onde o sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos, tão enfraquecido, não servi-

rá mais como um freio à repressão governa-

mental. Certamente, o governo chinês e o Par-

tido Comunista não são as únicas ameaças 

atuais aos direitos humanos. Em muitos confli-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

China

N
o passado dia 15 de junho a Ambisousa 

apresentou um projeto de construção 

de uma estação de tratamento de resí-

duos prevista para a zona industrial de Baltar. Esta 

empresa intermunicipal, que recebe os resíduos 

de seis concelhos do Vale do Sousa (Castelo de 

Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Pa-

redes e Penafiel), preparou uma candidatura ao 

programa POSEUR – Programa Operacional de 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

que permite o financiamento das matérias de ges-

tão de resíduos e também de águas de forma a 

garantir financiamento comunitário e também 

garantias bancárias para a execução de uma obra 

orçamentada em cerca de 18 milhões de euros em 

que se prevê integrar 60 trabalhadores.

Não é, certamente, um investimento pequeno. 

Um montante desta dimensão demonstra tam-

bém a envergadura do equipamento que se pre-

tende instalar. É com certeza o tipo de equipa-

mento enquadrável nas categorias de financia-

mento comunitário, um montante relevante 

para a publicidade política da captação de in-

vestimento para Paredes e será também um 

fruto das recentes polémicas de negócios com 

resíduos do aterro de Lousada, onde a Ambi-

sousa dá um passo à frente na solução alterna-

tiva ao aterro contestado.

Por todos estes motivos, antes das questões téc-

nicas, estamos perante o jogo do gato e rato en-

tre o autarca de Paredes, os autarcas dos conce-

lhos vizinhos e os Paredenses, uma vez que um 

projeto de gestão de resíduos multimunicipal 

não é pensado de um dia para o outro, mas sim 

estudado, proposto, ajustado às melhores técni-

cas disponíveis e preparado o seu financiamento 

antes de ser submetido a uma candidatura. Por 

isso, nesse longo caminho a percorrer para um 

projeto como este, há tempo e as devidas fases 

para preparar uma informação ao público, para 

fazer consultas públicas tal como se faz em ou-

tras matérias para da atividade municipal.

Esse caminho não está a ser feito neste projeto e 

não se conhece a estratégia do município para 

atingir metas ambientais. Este projeto é apre-

sentado num final de linha com a sua proposta ao 

POSEUR e claramente ignorada a população 

sobre a sua opinião sobre o assunto. Mais critico 

para além da falta de consulta é ainda o facto de 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Biorresíduos não caem do céu…
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tos armados, como na Síria e no Iêmen, as par-

tes em conflito ignoram descaradamente as 

regras internacionais destinadas a poupar os 

civis dos perigos da guerra – desde a proibição 

de armas químicas até a proibição de bombar-

dear hospitais.

Em outros lugares, populistas autocráticos as-

sumem cargos demonizando minorias, e de-

pois mantêm-se no poder atacando os freios e 

contrapesos aos seus governos, como jornalis-

tas independentes, juízes e ativistas. Vários 

governos que, nas suas políticas externas, 

eram uma fonte de esperança na defesa dos 

direitos humanos, ao menos em certas oca-

siões, abandonaram em grande parte essa cau-

sa. Outros, diante de seus próprios desafios 

d o m é s t i c o s ,  t r a ç a m  u m a  d e f e s a 

descoordenada.

Mesmo diante desse cenário perturbador, o 

governo chinês destaca-se pelo alcance e pela 

influência dos seus esforços contra os direitos 

humanos. O resultado para a causa dos direi-

tos humanos é um perfeito turbilhão, um pode-

roso Estado centralizado, um grupo de gover-

nantes com ideias semelhantes, um vazio de 

liderança entre os países que poderiam defen-

der os direitos humanos e uma dececionante 

coleção de democracias dispostas a dar mais 

corda ao que está estrangulando o sistema de 

direitos que elas alegam defender.

A menos que queiramos regressar a uma era 

em que as pessoas são peças de um tabuleiro a 

serem manipuladas ou descartadas de acordo 

com os caprichos dos seus mestres jogadores, 

o ataque do governo chinês ao sistema inter-

nacional de direitos humanos tem de ser 

combatido. 

Chegou a hora de escolher um lado. Estão em 

jogo décadas de progresso em matéria de di-

reitos humanos.

não haver informação aos Paredenses sobre co-

mo se pretende atingir metas ambientais obri-

gatórias para a redução da produção dos resí-

duos, a forma como devemos vir a segregá-los, 

ou ainda as opções de reciclagem ou outras for-

mas de valorização que poderemos seguir. Sem 

um rumo definido e a informação passada às 

pessoas será impossível fazer entender a neces-

sidade de um projeto, qualquer que seja. Em ma-

téria de resíduos é comum vermos exemplos 

como o da Lipor (em Valongo) que persegue o 

objetivo da compostagem dos resíduos dos con-

celhos circulantes do Porto ou ainda o exemplo 

da Maia que aposta fortemente na recolha sele-

tiva porta-a-porta e mais recentemente na pesa-

gem dos resíduos produzidos pelas famílias e na 

compensação de quem mais reduz/recicla atra-

vés de um sistema PAYT – Pay-As -You-Throw 

cuja aplicação transversal no país é esperada. 

Mesmo com a discussão deste projeto, os pare-

denses ficam sem saber o que se pretende de 

cada um e dos seus resíduos – a recolha de “lixo” 

continuará a ser misturada e, preferencialmen-

te, num único contentor verde em cada rua... 

Recentemente, a Câmara Municipal encontrou a 

solução de realizar um estudo de impacto am-

biental para o projeto à procura de justificar o ba-

lanço entre as vantagens ambientais e as desvan-

tagens para tomar esta decisão (que já se encon-

tra tomada). Ora, a segregação dos biorresíduos 

– restos de alimentos e resíduos verdes – é uma 

obrigação futura e traduz-se numa vantagem pe-

rante a atual recolha de resíduos, o tratamento 

destes resíduos não existe e não é realizado atual-

mente, e a produção de composto, de biogás e 

consequentes diferentes formas de energia (sem 

ter sido divulgada a tecnologia a utilizar) estarão 

projectadas com as melhores soluções e com tra-

tamento de gases e efluentes. Por isso é demasia-

do simples mostrar benefícios mesmo que a pra-

tica possa não ser tão cor de rosa, receio que este 

estudo não seja mais do que realizar uma valida-

ção posterior ao projeto e um instrumento de 

campanha eleitoral para calar as críticas.  

Para um executivo municipal que começou há 4 

anos com a bandeira da proximidade e da boa co-

municação com a população, julgo que demasia-

do rapidamente resolveu esconder a discussão 

que realmente importa dos paredenses num as-

sunto tão relevante como a gestão dos resíduos, 

sabendo (com números da Ambisousa) que em 

cerca de 140 mil toneladas de resíduos produzi-

das, 92% vão diretamente para aterro e só 8% 

para reciclagem, ao mesmo tempo que (em mé-

dia) cada família produz cerca de 40% de biorresi-

duos. Facilmente concluímos que perdemos 4 

anos para retirar este tipo de resíduos do encami-

nhamento para aterro, perdemos 4 anos para 

criar projetos locais de compostagem (sem ne-

cessidade de grandes projetos industriais) que 

valorizariam o território rural e a população local 

e mais assistiremos a uma subida de taxas de resí-

duos para que cada um possa pagar para este no-

vo investimento.

psilvaparedes@gmail.com

Valorizar os jovens

C
om a chegada da Interrupção le-
tiva do Verão e de modo a ofere-
cer um conjunto de iniciativas 

dirigidas aos jovens do concelho, esta-
mos a preparar um conjunto de ativida-
des que arrancarão na próxima segun-
da-feira, dia 13, com o programa Ocupa-
-te que decorrerá até ao dia 30 de julho.
A iniciativa, adaptada à nova realidade 
epidemiológica, permitirá ter 25 jovens 
em cada semana, e que englobará uma 
série de atividades como padel, golfe, 
praia, visita ao Museu World of Discove-
ries e Magikland.
Para nós, um pequeno passo atendendo 
a que em 2020 vimo-nos obrigados a 
cancelar o Ocupa te em virtude da situa-
ção que assolava o nosso país.
No próximo dia 13, pelas 18h30, reunirá 
o Conselho Municipal da Juventude, ór-
gão privilegiado de diálogo e aprendiza-
gem mútua com as organizações de ju-
ventude e decisores municipais.

No dia 19 de julho arrancará também a 
iniciativa Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Floresta resultante da can-
didatura do Município ao programa do 
IPDJ e que tem como objetivo sensibili-
zar as populações, prevenir contra os 
incêndios florestais e outras catástrofes 
com impacto ambiental assim como mo-
nitorizar e recuperar territórios 
afetados.
Este ano, associaram-se a esta iniciativa 
as Juntas de Freguesia de Aguiar de 
Sousa, Baltar Lordelo, Parada de Todeia, 
Recarei, Sobreira e Sobrosa.
As candidaturas estarão disponíveis 
brevemente podendo associar-se jo-
vens dos 18 aos 30 anos.
Estamos a preparar a comemoração do 
Dia Internacional da Juventude, que se 
assinala a 12 de agosto e pretendemos 
firmar a data com um conjunto de inicia-
tivas as quais gostaríamos que já tives-
sem caráter presencial.
Vivemos tempos difíceis face a todas as 
condicionantes que a pandemia nos 
trouxe e considero que o segmento mais 
afetado são sem dúvida os jovens que 
estão privados de rotinas e de momen-
tos chave que não voltam atrás, tais co-
mo baile de finalistas, praxes, entre 
outros.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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OLÁ, AMIGUINHOS! OLÁ, AMIGUINHOS!

O lobo procura 
emprego

O rei  
vai à caça

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 vol-

tarem a visitar a nossa 

Biblioteca, poderão ver 

os vossos trabalhos nu-

ma exposição dedicada 

a esta atividade, e en-

tretanto vamos publi-

cando aqui os desenhos 

q u e  n o s  f o r e m 

chegando.

Participem!
As histórias da Colec-

ção Ver e Ler são impor-

tantes auxiliares de 

uma aprendizagem da 

leitura, em que a crian-

ça descobrirá por si 

uma nova aptidão como 

se o livro falasse só para 

ela. Ver e Ler como o ve-

lho lobo andou à procu-

ra de abrigo e comida.

Autor: TORRADO, An-

tónio - "Lobo procura 

emprego", Queluz de 

Baixo, Soregra, 2012.

Livro recomendado pe-

lo Plano Nacional de 

Leitura. Este livro está 

disponível na Biblioteca 

para empréstimo.

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a 

esta história e, com a aju-

da dos pais, enviá-lo para 

biblioteca@fundacaoa-

lord.pt .  Mais tarde, 

quando voltarem a visi-

tar a nossa Biblioteca, 

poderão ver os vossos 

trabalhos numa exposi-

ção dedicada a esta 

atividade.

Participem!

De um rei espera-se que 

seja culto e civilizado, e 

que saiba apreciar e pro-

teger a natureza; não se 

espera que se divirta a 

perseguir e a matar ani-

mais, nem que faça bir-

ras quando é contraria-

do. O rei desta narrativa, 

"que era muito pateta, 

mancava de uma perna 

e era careca", é um des-

ses reis prepotentes e 

irritantes. Mas um ani-

mal muito especial en-

carregar-se-á de lhe en-

sinar boas maneiras.

Autor: CARVALHO, 

Adélia - "O rei vai à ca-

ça",  Porto,  Tcharan, 

2013. Este livro está 

disponível na Biblioteca 

para empréstimo.

N
icholas Sparks 
vai fazer-lhe 
companhia ao 

longo da história. Edição 
exclusiva com 3 vídeos do 
autor

Trevor Benson não pla-
neava voltar a New Bern, 
na Carolina do Norte. Mas 
quando uma explosão per-
to do hospital onde traba-
lha no Afeganistão o deixa 
com ferimentos devasta-
dores, a velha casa que 
herdou do avô parece um 
bom lugar para recuperar.

Decidido a regressar à 
faculdade de Medicina, 
Trevor não está minima-
mente disponível para 
amar… mas o primeiro en-
contro com Natalie abala 
as suas convicções. A liga-
ção entre ambos é impos-
sível de ignorar, mesmo 
que Natalie se esforce 
por manter uma distância 

inexplicável. Igualmente 
difícil de compreender é 
Callie, a adolescente soli-
tária que mantinha com o 
avô de Trevor uma pro-
funda relação de amiza-
de. Trevor espera que a 
jovem o ajude a desven-
dar o mistério que paira 
sobre a misteriosa morte 
do avô, mas com pouco 
sucesso… até que a ver-
dadeira natureza do pas-
sado de Callie ameaça ser 
revelada, deixando Tre-
vor perante um segredo 
que nunca poderia ter 
antecipado.

Na sua missão para de-
cifrar os segredos de Na-
talie e de Callie, Trevor irá 
descobrir o verdadeiro 
significado do amor e do 
perdão… e que na vida, 
para seguir em frente, te-
mos muitas vezes de vol-
tar atrás.

SUGESTÕES DE LEITURA

O regresso, 
de Nicholas Sparks
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

A 
Tilcarnes nasceu 
em 1992 através 
dos irmãos Bruno 

e Sérgio Santos que na altura, 
bem jovens, um com 16 e ou-
tro com 15 anos de idade, re-
solveram dar início a uma pe-
quena empresa que ainda ho-
je perdura. São 29 anos a 
manter a qualidade e os servi-
ços em Besteiros na rua Capi-
tão Laurindo Vasconcelos n.º 
244 e em Ferreira, Paços de 
Ferreira.

E se o sonho nasceu de dois 
jovens, esse perdura ainda nos 
dias de hoje e segundo Bruno 
Santos “as coisas até têm cor-
rido bem. Somos uma empre-
sa familiar e acaba os por não 
ter grandes despesas com 
funcionários e mesmo com as 
instalações que são nossas”.

A simpatia também faz 
parte do serviço e tem segura-
do a clientela ao longo destes 
quase 30 anos.

“NÃO SENTIMOS 
MUITO A CRISE”
A vida de todos tem sido 

afetada pela pandemia. Desde 
o ano passado que o mundo 
vive com a realidade Covid e 
tudo que daí advém, mas, ain-
da assim, Bruno Santos refere: 
“Senti que o ano passado exis-
tiram muitos negócios a fe-
char e outros com horário re-
duzido. Nós, além do talho te-
m o s  a q u i  u m a  p e q u e n a 
mercearia e reparei que tive-
mos mais procura até porque 
a maior parte dos supermer-
cados estavam com horário 
reduzido e nós tivemos um 
horário prolongado. Posso di-
zer que em 2020 vendi mais 
do que atualmente”.

Bruno Santos refere mes-
mo: “Ao longo destes mais de 
25 anos podemos dizer que 
sempre estivemos bem, mas 
agora até estaremos um pou-
co melhor, pois não sentimos a 
crise em demasia”.

Para o responsável da Til-
carnes o segredo “é a boa car-
ne” e Bruno Santos revela um 
dos grandes segredos: “Mar-
camos a diferença em relação 
a alguns estabelecimentos, is-
to sem descriminar ninguém, 
pois vamos buscar os animais 
à origem. Temos um camião 
que todas as segundas-feiras 
vai buscar os animais e os leva 
ao matadouro de Penafiel on-
de são abatidos, sendo que 
nos entregam depois a carne 
aqui. Esta é uma diferença sig-
nificativa e que marca a boa 
qualidade da nossa carne”.

“ESTAMOS BEM ASSIM”
Quanto ao futuro, Bruno 

Santos aponta: “O mais impor-

tante é manter como até aqui. 
Não queremos expandir mais 
do que isto. Na verdade, já re-
cebi alguns convites para to-
mar conta de outros estabele-
cimentos mas não quero. Es-
tamos bem assim”.

Bruno Santos refere que 
a clientela continua fiel: “Os 
nossos clientes continuam a 
vir ao nosso estabelecimen-
to e nos últimos 20 anos abri-
ram muitos supermercados 
e talhos no concelho, mas 

mantivemos sempre os nos-
sos clientes. Se não tivésse-
mos qualidade, com a con-
corrência que existe, acaba-
ríamos por não ter clientes. 
Acho que isso é um fator im-
p o r t a n t e  n a  v i d a  d a 
Tilcarnes”.

Como complemento ao 
negócio do talho o leitão as-
sado de Bruno e Sérgio San-
tos continua, igualmente, a 
ser um sucesso e tal como 
no talho… A carne de quali-
dade é o carimbo para a sa-
t i s f a ç ã o  d e  t o d o s  o s 
clientes.

TILCARNES
Carne de qualidade da origem à sua mesa

TALHO. Tilcarnes é um negócio familiar que caminha a passos largos para as três décadas. Os irmãos Bruno e Sérgio Santos na ju-
ventude abriram o talho em Besteiros que ainda hoje continua a ser sinónimo de qualidade. O empreendedorismo da juventude 
continua a dar frutos nos dias de hoje.
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA ANTÓNIA  
DA SILVA GOMES LEAL
Faleceu no dia 6 de julho com 79 anos.  
Era natural de Vilela- Paredes e residente  
na Rua da Pinta, nº. 24, Vilela, Paredes. Era  

casada com Joaquim Augusto Barbosa Leal.

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

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

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

VILELA/PAREDES

FALECEU

ISAURA FERREIRA
Faleceu no dia 7 de julho com 95 anos.  

Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua Monte Erguido, n.º 14, Vandoma,  

Paredes. Era viúva de Américo Soares.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA ODETE DE 
OLIVEIRA MACHADO
Faleceu no dia 26 de junho com 80 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua Monte Alto, n.º 300, Rebordosa, Paredes. Era viúva  
de António Joaquim da Costa Magalhães.

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

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

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

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

REBORDOSA/PAREDES

AGRADECIMENTOS

ADÃO MENDES 
DA CUNHA
O Jornal O Progresso de Paredes associa-se à dor da família 

de Adão Mendes da Cunha que faleceu com 88 anos, no pas-

sado dia 25 de Junho. A todos os seus familiares, a redação e 

administração do jornal endereça as mais respeitosas e sinceras condolências. 

Adão Mendes da Cunha era Pai do nosso colega Pedro Cunha, paginador d`O 

Progresso de Paredes, a quem endereçamos um especial pesar por esta perda.

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências

FALECEU

IRENE DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 1 de julho com 85 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes  
e residente na Rua Nova do Muro, nº. 101, 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de António  

da Conceição Coelho 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 10  de julho, às 18:30 horas na Igreja 
Nova de Rebordosa, 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

REBORDOSA/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
PEREIRA NUNES
Faleceu no dia 23 de junho com 95 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes  

(Antiga residência-Lugar de Cornídos, Vilela, Paredes) residen-
te na Rua da Estrada, nº. 377, Sobrosa, Paredes. Era viúva de 
José Pereira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

EMÍLIA DE JESUS 
DIAS PINTO
Faleceu no dia 3 de julho com 75 anos.  
Era natural de Nogueira-Lousada e residente 

em Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Adão Joaquim de 
Campos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sexta-feira, dia 9 de julho, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Duas Igrejas, Paredes, agradecendo tam-
bém, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

DUAS IGREJAS/PAREDES
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PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório, no 

dia 07 de julho de 2021, exarado de fls. 68 a fls. 70, do livro de notas para Escri-

turas Diversas nº 190-A, foi lavrada uma Justificação, na qual foram justifican-

tes: ------------------------------------------------

----JOAQUIM JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, CF 162 474 881 e mulher, 

BLANDINA PINTO MOREIRA DOS SANTOS, CF 162 474 890, casados sob o 

regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da extinta freguesia de Caste-

lões de Cepeda e ela da extinta freguesia de Mouriz, ambos do concelho de Pa-

redes, residentes na Rua Zona Industrial, nº 229, na freguesia de Rebordosa, 

concelho de Paredes, titulares dos cartões de cidadão com os números 

03792823 6 ZZ5 e 03769603 3 ZZ6, emitidos pela República Portuguesa, vá-

lidos 18/04/2022 e 19/04/2021. ---------------------------------------

----Mais certifico, que eles, nessa escritura, declararam que são donos e legí-

timos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:-----------

----Prédio rústico, composto por pinhal e mato, com a área de quatro mil oi-

tocentos e cinquenta e sete metros quadrados, sito no Lugar de Fonte Bolida, 

na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, a confrontar de norte com 

Rua Zona Industrial, do sul com António Fernando Martins das Neves, António 

Adriano Martins da Silva e Zeferino dos Santos Moreira, do nascente com Joa-

quim José Moreira dos Santos e herdeiros de Heitor Pinto da Silva e do poente 

com Palavra Notável, Imobiliária, S.A., descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Paredes sob o número três mil trezentos e cinquenta e quatro, de 

Rebordosa, onde se encontram registadas, uma penhora, sendo exequente a 

Fazenda Nacional, pela inscrição AP. 2944 de 2015/05/29 e uma hipoteca legal 

a favor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., pela inscrição 

AP. 3089 de 2019/01/21, mas sem qualquer inscrição de aquisição, inscrito na 

respetiva matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 999, com o valor 

patrimonial €10,58, ao qual atribuem o valor de sete mil euros.------------------------

---- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio 

do referido prédio. 

---- Que o mesmo veio à posse dos primeiros outorgantes por volta do ano de 

mil, novecentos e oitenta e um, em dia e mês que não conseguem precisar, à data 

já casados um com o outro e no indicado regime de bens, por doação verbal dos 

pais do primeiro outorgante marido, António Barbosa dos Santos e mulher 

Deolinda Moreira, casados que foram sob o regime de comunhão geral de bens, 

ato que nunca foi formalizado.------

---- Que, não obstante isso e desde então, têm usufruído do mesmo prédio, 

cultivando-o, limpando, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, 

pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, 

sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente. ----------------------------

----Que esta posse, exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e 

de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usu-

capião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de propriedade, 

para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, 

não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer 

prova do seu direito de propriedade perfeita.----------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório, no 

dia 07 de julho de 2021, exarado de fls. 61 a fls. 62 verso, do livro de notas para 

Escrituras Diversas nº 190-A, foi lavrada uma Justificação, na qual foram justi-

ficantes: --------------------------------------------

---AUGUSTO BARBOSA CORREIA, CF 158 611 322 e mulher EMÍLIA FREI-

RE DE MELO, CF 158 611 314, casados sob o regime da comunhão de adquiri-

dos, naturais ele da freguesia de Nevogilde, concelho de Lousada, ela da fregue-

sia de Bustelo, concelho de Penafiel, residentes na Rua do Pinhal, n.º 275, Bita-

rães, na freguesia e concelho de Paredes, titulares do cartão de cidadão da 

República Portuguesa com o número de identificação civil 03409878 0 ZX7 e 

07468109 5 ZX9, válidos, até 02/03/2030 e 12/11/2029-------------------------

----Mais certifico, que eles, nessa escritura, declararam que são donos e legí-

timos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:----------------

---- Prédio rústico, composto por terreno a cultura, sito na Rua de Entrecam-

pos, na freguesia e concelho de Paredes ( extinta freguesia de Bitarães) com a 

área de dois mil oitocentos e trinta e um metros quadrados, a confrontar do 

norte e nascente com Joaquim Silva, do sul com herdeiros de Joaquim Teixeira 

e do poente com Rua de Entrecampos, não descrito na Conservatória do Regis-

to Predial de Paredes, mas inscrito na matriz sob o artigo 8312 da freguesia de 

Paredes, com o valor patrimonial de €1.132,40, ao qual atribuem igual valor.---

---- Que não detêm qualquer título que legitime o seu domínio sobre o pré-

dio, pois que o mesmo foi adquirido por eles, primeiros outorgantes, por compra 

verbal feita a José Horácio Malheiro Braga e mulher Maria Augusta de Melo 

Coelho, residentes que foram no lugar de Rans, na freguesia de Beire, concelho 

de Paredes, no ano de mil, novecentos e oitenta, em dia e mês que não conse-

guem precisar, à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens.---------

----Que, desde essa data e sem qualquer interrupção, têm usado e fruído do 

referido prédio, dele retirando todas as utilidades proporcionadas, nomeada-

mente, cultivando e pagando os respetivos impostos, tudo isto à vista de todos, 

sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesavam direitos 

de outrem. ------------------------------

----Que esta posse, exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e 

de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por USU-

CAPIÃO, que expressamente invocam, justificando o seu direito de proprieda-

de, para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisi-

ção, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fa-

zer prova do seu direito de propriedade perfeita.--------------------------------------

 Que os primeiros ante possuidores do bem imóvel acima identificado, 

cujo registo de aquisição com base nesta escritura de justificação se irá reque-

rer, foram José Horácio Malheiro Braga e mulher Maria Augusta de Melo Coe-

lho, casados sob o regime de comunhão geral de bens e acima referidos.--------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)
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