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AUTÁRQUICAS 2021
RICARDO SOUSA (PSD/CDS-PP):

“Este é o  
pior executivo 
desde o  
25 de Abril”
AUTÁRQUICAS. Ricardo Sousa é o cabeça de lista da coli-

gação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Paredes nas 

eleições de 26 de Setembro próximo. Para o número 

um da coligação Alexandre Almeida e o seu executi-

vo “são o pior desde o 25 de Abril”. Na corrida au-

tárquica, Ricardo Sousa critica as opções do atual 

elenco autárquico. POLÍTICA  //  PÁGS 11 a 13

Festas da Cidade  
ainda em regime de 
Pandemia CONCELHO  //  PÁGS. 14, 15 e 21

Paredes já tem  
Serviço de Apoio  
e Informação à Vítima
SOCIEDADE  //  PÁG. 10
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EDITORIAL/TRIBUTO

E 
quando pensáva-

mos que 2020 era 

mau, nem em so-

nhos sonhávamos que 2021 

viesse a ser bem pior.

Ainda que possa ser uma 

sensação apenas subjetiva, 

errada em termos absolutos, 

fruto da saturação com que 

vivemos esta situação do 

Covid, a verdade cristalina é 

que agora parece ser bem 

pior do que antes, por ser ca-

d a  v e z  m a i s  d i f í c i l  d e 

aguentar.

Antes sabíamos o que fa-

zer, era aquilo que nos man-

davam, e pronto. Não havia 

espaço para alternativas, 

questionamentos, dúvidas 

de qualquer natureza.  Ago-

ra que parece que nada re-

sulta para acabar com isto 

definitivamente, nascem as 

dúvidas, sérias, não sérias … 

todas e todas legítimas por-

que estamos mal, mas tão 

mal resolvidos.

As medidas restritivas 

repetitivamente validadas 

com o quase esgotado argu-

mento de que é para nosso 

Bem Maior parecem cada 

vez mais avulsas, esparsas, 

fortuitas, inconsequentes, 

incoerentes com um plano 

geral imposto por uma qual-

quer lógica, algumas até se 

nos afiguram irracionais por 

exageradas.

E subindo as medidas, os 

números continuam a subir 

… E nós sem percebermos o 

que significa a subida dos 

números.

A irracionalidade de cer-

tas medidas, por outro lado, 

surgem na sua execução prá-

tica, na medida em que todos 

procuramos fugimos, legal-

mente se possível, à sua apli-

cação, convencidos logo à 

partida da sua questionabili-

dade, da sua não validade 

absoluta.

Por exemplo se estivés-

semos convencidos da efi-

ciência da medida do reco-

lhimento horário, não apro-

veitaríamos a variabilidade 

geográfica desta medida de 

confinamento sem o mínimo 

rebate de consciência.

Por exemplo no outro 

dia, numa destas cálidas noi-

tes de Julho, por volta das 22 

horas, em vez de me confor-

mar por me confinar em casa 

a deprimir, vendo os progra-

mas de comentários da tele-

visão sobre os eternos e 

mesmos assuntos, sonhei 

em ir beber algo fresco numa 

esplanada.

Pois bem, em Paredes, 

concelho de risco elevadér-

rimo, já estava tudo fechado, 

ou pelo menos de cortinas 

fechadas Assim, eu e se ca-

lhar não sei quantos mais, fui 

para Lousada, por ser menos 

arriscadíssimo e naquela 

praceta junto às piscinas (sa-

bem qual é? Também estive-

ram lá?) eu e mais não sei 

quantos Paredenses e Lou-

sadenses e outrosenses, ali 

estávamos tranquilos, afas-

tados q.b., a deliciar-nos com 

o sonho de uma noite de ve-

r ã o  e m  t e m p o s  s e m 

pandemia.

Eis senão quando, em es-

tilo Skakespeariano, o volte 

face trágico: Por volta das 

23,15, uma onda de sobres-

salto acordou toda aquela 

gente do sonho de normali-

dade de uma noite de verão 

tirando-lhes a paz o encanto 

e o afastamentos umas das 

outras, pelo menos tanto 

quanto o afastamento que 

teriam em casa ...

É que a polícia, os vilões 

desta nossa peça de teatro, 

comédia e tragédia ao mes-

mo tempo, vinha aí para es-

tragar o idílio, dispersar, qui-

çá multar, todos aqueles ar-

ruaceiros pelo simples facto 

de andarem na rua.

E isto se soube, porque a 

polícia tinha estado nuns ba-

res mais acima, e estes soli-

dariamente, numa conspira-

ção popular subversiva con-

tra o regime opressor, nos 

avisaram: Eles vêm aí!

E toda a gente, atordoa-

da, com ar comprometido, 

como se estivesse a praticar 

grave infração fugiu do lugar 

do crime.

Tristes tempos os nossos, 

mais tristes que em 2020, 

pois nessa altura pelo menos 

sonhávamos com as vaci-

nas... A vacina chegou, mas 

contudo não espantou o Co-

vid, como sonhávamos que 

ia acontecer.

Pior, agora pensamos 

que quando estivermos to-

dos com a tal imunidade de 

grupo, nos 70%, 80% ou 90 

% de que falam, vai haver 

sempre o espetro do Vírus, 

ou de outros Vírus, quais re-

c o r r e n t e s  M a c b e t h s , 

Hamlets ou Reis Lears, os 

mesmos em outras vestes 

ou variantes, que existem 

para infernizar a nossa vida.

Inferno bem pior do que 

este calor diurno de Julho e 

Agosto que nos faz sonhar 

com o bom de à noite se po-

der estar numa esplanada a 

aproveitar a suave brisa das 

noites de verão que nos que-

rem negar.

Nós, como Lisando e 

Hérmia escaparemos um 

dia à floresta encantada 

que nos enredeia e tere-

mos capacidade de nos rir 

da tragédia em que vive-

mos, onde como Titânia, 

rainha das fadas, nos en-

cantamos por burros falan-

tes que na televisão nos 

aparecem a zurrar sobre os 

temas fundamentais e fra-

turantes da nossa realida-

de que (não) nos preocupa: 

O Berardo, O Benfica, O 

Cabrita …

Com tanto em que pen-

sar nem nos ocorre pensar 

que acima ou abaixo disso 

tudo que é nada mas nos 

enche o espírito está uma 

crise que nem é bom so-

nhar com ela. Parafrasean-

do a famosa frase do início 

dos filmes de terror: So-

nhem com umas boas férias 

… se conseguirem.

EDITORIAL

Sonho de uma noite de Verão
Por
VASCO RIBEIRO
Diretor

É 
interessante notar co-

mo a persistência nos 

sonhos pode conduzir 

a vida de uma pessoa e reve-

lar a grandeza de caráter. Há 

muitos anos, com a minha 

vinda para Paredes, conheci 

o sr. Manuel de Sousa, pro-

prietário de uma afamada 

loja de venda e oficina de bi-

cicletas em Paredes. Este 

homem nasceu na Calçada, 

na freguesia de Oldões, Pe-

nafiel, em 1934. Ainda crian-

ça sonhava com as bicicletas 

e as corridas, e aos 9 anos já 

trabalhava numa oficina de 

bicicletas. Ainda muito jo-

vem começou a participar 

em corridas de ciclismo pela 

equipa das Minas do Pejão, 

vindo a ganhar vários pré-

mios. E a vida deu-lhe outro 

prémio maior, pois foi no ca-

minho dos treinos que fazia 

todos os dias que conheceu a 

mulher que viria a ser a sua 

esposa, Georgina Rocha da 

Silva, e mãe dos três filhos: 

Joaquim Vitorino, Francisco 

e Bernardo. Após o casamen-

to e porque a oficina de bici-

cletas já não chegava para 

alimentar o sonho e ansiava 

por mais, agarrou a oportuni-

dade de gerir a fábrica de 

motas Alpino. Com o que já 

sabia em termos técnicos e o 

que mais ali aprendeu, lan-

çou-se mais tarde por conta 

própria e abriu uma oficina 

de motas e bibicletas em Pe-

nafiel. Como o negócio corria 

bem abriu outra loja em Pa-

redes, onde o conheci. Além 

do ciclismo, teve a paixão 

pelo motociclismo, e com o 

seu espírito de envolvimento 

na comunidade procurou ca-

tivar muitos outros pratican-

tes para estas modalidades 

desportivas. Foi assim que 

entre os anos 60 e 80 organi-

zou provas de motociclismo, 

e foi fundador da equipa de 

ciclismo do União Sport Club 

de Paredes. Conseguiu levar 

a equipa de profissionais à 

Volta a Portugal, em 1976, 

mas com o fim dessa equipa 

profissional, passou a asse-

gurar a equipa de amadores, 

até 1979. Depois dessa fase 

da vida mais agitada na práti-

ca e organização desportiva, 

dedicou-se mais ao seu negó-

cio e à sua família, e transfor-

mou a sua forma de envolvi-

mento com a comunidade, 

dando apoio às instituições e 

iniciativas locais. Uma das 

formas de o fazer era doando 

bens para leilões, em que o 

dinheiro revertia depois para 

as instituições. Recordo o 

apoio que deu para uma an-

gariação de fundos para os 

escuteiros: o primeiro pré-

mio foi uma bicicleta que ele 

ofereceu, e sabendo-se a ori-

gem do patrocínio, e a garan-

tia da qualidade da bicicleta, 

o ansioso premiado veio ime-

diatamente de outra fregue-

sia reclamar o prémio, com 

medo de passar o prazo e 

perder tal oportunidade. O 

sr. Manuel de Sousa faleceu 

cedo, com apenas 54 anos, 

em 1989, mas ficou o seu le-

gado, pois a sua loja continua 

a funcionar nas mãos do seu 

filho mais novo, Bernardo de 

Sousa, dando continuidade 

ao gosto pela máquina, ao 

mérito da capacidade técni-

ca do serviço, ao sonho de 

cumprir metas na vida, e à 

simples liberdade de pedalar 

estrada fora com o vento no 

rosto. Deixou muitos amigos, 

entre todos os que ajudava e 

os que com ele lidavam, com 

o espirito de serviço.

Manuel de Sousa ( Bicicletas) 
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AMBIENTE

O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes proce-
deu à lavagem, 

desinfeção desengordura-
mento e desodorização de 
contentores (verdes) de 
800 litros de deposição de 
resíduos indiferenciados 
(lixo doméstico) distribuí-
dos por todo o concelho, 
n u m  t o t a l  d e  2 . 0 3 2 
recipientes.

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des com o pelouro do Am-
biente, Francisco Leal, su-
blinhou a importância do 
processo regular de higie-
nização dos contentores de 
resíduos indiferenciados, 
afirmando que se “trata de 
uma medida de limpeza in-
tegrada no plano de manu-
tenção de boas práticas e 
condições de higiene urba-
na efetuada com regulari-
dade pela Câmara e que 
passa pela lavagem e desin-
feção de todos dos conten-
tores. Esta ação funciona 
como meio de prevenção da 
saúde pública que tem o 
propósito não só de elimi-
nar os maus cheiros destes 
equipamentos de deposi-
ção temporária de resíduos 
domésticos, mas contribuir 
para eliminar focos de infe-
ções e contágios de doen-
ças e contribuir para me-
lhor o meio ambiente”.

 A Câmara Municipal de 
Paredes alertou igualmen-
te para a importância de os 
munícipes colocarem devi-
damente os resíduos “nos 

contentores, acondicio-
nando bem o lixo doméstico 
em sacos fechados, que de-
vem ser depositados no in-
terior do contentor, e não 

no chão, de forma a garantir 
um efeito mais prolongado 
da operação de lavagem e 
desinfecção” apelando “aos 
cidadãos para que respei-

tem as normas de higiene e 
regas ambientais”. 

 Refira-se que esta ope-
ração de limpeza foi efetua-
da de 14 de Junho a 10 de 

Julho, de segunda-feira a 
sábado, pelos serviços de 
Ambiente da Câmara de Pa-
r e d e s  e  p e l a  e m p r e s a 
SUMA.

Contentores do lixo limpos  
no concelho de Paredes
AMBIENTE. Autarquia de Paredes procedeu à lavagem e desinfeção de mais de 2 mil contentores de lixo indiferenciado espalha-
dos pelo concelho.

No âmbito da aprovação 
da candidatura ao programa 
“Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Floresta”, resul-
tante da parceria do Municí-
pio de Paredes e do Instituto 
Português do Desporto e 
Juventude, encontram-se 
abertas as inscrições para a 
participação na referida ini-
ciativa, que decorre em Pa-
redes desde o passado dia 20 

de Julho até 13 de Agosto.
O projeto “Voluntariado 

Jovem para a Natureza e Flo-
restas” tem como principal 
objetivo promover práticas 
no âmbito da proteção do 
ambiente e da natureza.  Ao 
todo, serão recrutados 40 
jovens com idades com-
preendidas entre os 18 e 30 
anos e o programa será im-
plementado em colaboração 

com as Juntas de Freguesia 
de Aguiar de Sousa, Baltar, 
Lordelo, Parada de Todeia, 
Recarei, Sobreira e Sobrosa. 
A participação nesta iniciati-
va confere ao voluntário 
uma bolsa de participação no 
valor de 12 euros/dia.

Todas as informações ne-
cessárias serão disponibili-
zadas pelo Pelouro da Juven-
tude da Autarquia.

“Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas” 
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O
s  v e r e a d o r e s 
Beatriz Meireles 
e  P a u l o  S i l v a 

acompanharam a atividade 
de férias do grupo de traba-
lho para a inclusão que se 
realizou na manhã do passa-
do dia 16 de Julho na Piscina 
Municipal de Rebordosa. 

As atividades decorrem 
durante os dias 12 e 30 de 
Julho e abrangem crianças e 
jovens especiais dividindo-
-se em duas vertentes, uma, 

mais especial, destinada a 
continuidade de abertura 
dos Centros de Apoio a 
Aprendizagem de Gandra e 
Rebordosa, pós período leti-
vo para crianças entre os 6 e 
os 10 anos e outra mais geral 
(26 a 30 de Julho) destinada 
a pré-adolescentes e adoles-
cente do Município de Pare-
des com o objetivo de propi-
ciar um amplo e estimulante 
c o n t a c t o  c o m  n o v a s 
experiências.

Atividade de 
Férias do Grupo de 
Trabalho para a Inclusão
FÉRIAS. A Piscina Municipal de Rebordosa recebeu as primeiras atividades de férias 
do Grupo de Trabalho para a inclusão.

O Município de Paredes 
e a Associação de Andebol 
do Porto apresentaram o 
e v e n t o  d e  a n d e b o l 
“And’Praia 2021” que irá 
decorrer de 22 de Julho a 2 
de Agosto, no campo de 
areia do Parque da Cidade 
de Paredes.

N o  â m b i t o  d o 
“And’Praia 2021” foi assi-
nado um protocolo pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, e pelo presi-
dente da Associação de 
Andebol do Porto, Paulo 
Martins, que visa a coope-
ração para a realização do 
evento desportivo do cir-
cuito regional de andebol 
de praia. A prova vai envol-
ver atletas de andebol fe-

minino e masculino dos es-
calões sub-14, sub-17 e 
seniores. A competição 
disputa-se em duas etapas 
com a realização de 120 jo-
gos e conta com 600 atle-
tas em representação de 
45 equipas.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes 
Alexandre Almeida e a ve-
readora da Cultura Bea-
triz Meireles, procederam 
à inauguração da exposi-
ção de fotografia da artis-
ta Elisa Leal que decorreu 
na Casa da Cultura de Pa-
redes e onde ficará paten-
te ao público até 29 de 
Agosto.

A exposição de fotogra-
fia é composta por três te-
mas, “Sou aquilo que Sou” 
“Meninas” e “Teen Re-
bellion” todos eles uma re-
flexão de histórias através 

da fotografia. Descreven-
do as três pode afirmar-se 
que “Sou aquilo que Sou” é 
uma viagem no tempo, o 
baú das memórias, o berço, 
a sensualidade e a pureza. 
Já o “Meninas” é como um 
conto de fadas, as brinca-
deiras, o querer crescer 
depressa, o paradoxo entre 
o passado e futuro. Final-
mente, “Teen Rebellion”, 
representa a rebeldia da 
adolescência, a timidez, a 
vergonha, ao mesmo tem-
po a serenidade, a pureza 
que há em nós enquanto 
adolescentes.

Andebol de Praia  
vai passar por Paredes

Elisa Leal inaugurou 
exposição de fotografia
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E
m relação à ques-
tão da implemen-
tação da unidade 

da Ambisousa em Baltar e 
Parada a comissão política 
concelhia do CDS de Pare-
des, através de José Miguel 
Garcez referiu em comuni-
cado que “depois da denún-
cia feita pelo CDS/Paredes e 
depois dos baltarenses, a 
Ambisoussa,  em poucos 
dias, criou uma 2ª versão do 
Relatório Preliminar para a 
construção da  Fábrica do Li-
xo em Baltar. Na primeira 
versão, afirma-se que em fa-
se  posterior, a unidade (em 
Baltar) integrará uma linha 
direcionada para o trata-
mento  dos resíduos indife-
renciados produzidos na sua 
área de abrangência. Agora, 
o novo documento, a versão 
2 da Ambisousa, de que o 
presidente da câmara  de Pa-
redes é também membro do 
Conselho de Administração 
e, por isso, Alexandre Almei-
da  não pode dizer que des-
c o n h e c i a ,  r e t i r o u  e s t e 
período”. 

Segundo o CDS “a Ambi-
sousa, de Alexandre Almei-
da, fica com 2 documentos 
para apresentar  consoante 
as necessidades. Para con-
correr aos fundos comuni-
tários apresenta a primeira 
versão, afirma que  todo o 
lixo dos 6 concelhos do Vale 

do Sousa vai para Baltar. 
Para enganar todos os pa-
redenses usa segunda ver-
são e esconde a verdade”.  
Segundo o mesmo comuni-
cado do CDS “o recandida-
to à Câmara Municipal de 

Penafiel, na sua apresenta-
ção  pública de recandida-
tura, confirma esta mentira 
d e  A l ex a n d r e  A l m e i d a ,  
anunciando publicamente 
que ia encerrar o aterro de 
Rio Mau e que o lixo de Pe-

nafiel  passaria a ser recebi-
d o  p e l o  c o n c e l h o  d e 
Paredes”. 

Desta forma o comunica-
do segue tendo o CDS exigi-
do “um pedido de desculpas 
público de Alexandre Almei-

da a todos os habitantes do  
concelho de Paredes” subli-
nhando ainda: “Perante mais 
uma traição a todos os pare-
denses, a Comissão Política 
do CDS/Paredes considera 
que Alexandre Almeida não 

CDS pede demissão  
de Alexandre Almeida 
DEMISSÃO. CDS Paredes exige pedido de desculpas público do presidente da Câmara Municipal de Paredes bem como pede ainda a sua 
demissão imediata num comunicado enviado à Comunicação Social a propósito da instalação de uma unidade da Ambisousa em Baltar.

tem condições para conti-
nuar  a ser presidente da Câ-
mara e não pode continuar a 
ser responsável pela gestão  
dos interesses dos cidadãos 
de Paredes e, por isso, deve 
demitir-se  imediatamente 
de todas as funções públicas 
para não prejudicar mais o 
concelho  de Paredes”.
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A 
C o m i s s ã o  d e 
Acompanha-
mento criada no 

âmbito da Unidade Indus-
trial de Valorização e Ges-
tão de bio-resíduos a insta-
lar pela Ambisousa, no Par-
que Empresarial de Parada/
Baltar, visitou no passado 
dia 17 de Julho, a Central 
de Valorização Orgânica da 
LIPOR, com o propósito de 
conhecer o funcionamento 
desta empresa.

A comitiva integrou o vi-
ce-presidente da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  Pa r e d e s , 
Francisco Leal, o vereador 
Paulo Silva, o presidente da 
Junta de Freguesia de Bal-
tar, Jorge Coelho, e cida-
dãos interessados nos es-
c l a r e c i m e n t o s  e  n a  d e -
m o n s t r a ç ã o  d e  t o d o  o 
processo de compostagem 
de resíduos orgânicos.

A visita foi acompanha-
da pelo administrador da 
LIPOR, Fernando Leite, e 
técnicos da empresa.

No final da visita, os ci-
dadãos que acompanharam 
a mesma “ficaram a conhe-
cer e a perceber a impor-
tância da recolha seletiva 
de resíduos orgânicos, que 
são tratados numa unidade 
industrial fechada que não 
liberta gases nem cheiros, 
p a ra  a  p r o d u ç ã o  d e  u m 
composto de elevada quali-
dade para uso agrícola e 
jardins”, segundo informou 

a Autarquia paredense em 
comunicado.

Segundo o mesmo co-
municado “a fábrica da Am-
bisousa destina-se a trans-
formar e valorizar os restos 
de comida e resíduos ver-
des para produzir biogás a 
injetar na rede de gás natu-
ral. Esta fábrica transfor-
mará até o máximo de 25 

mil toneladas de resíduos 
orgânicos, por ano. A unida-
de industrial da Ambisousa 
é um investimento de 18 
milhões de euros que prevê 

a criação de 60 postos de 
trabalho”.

A Câmara explica ainda 
no mesmo comunicado que 
“a Central de Valorização 

Orgânica da LIPOR trans-
forma, anualmente, 60 mil 
toneladas de resíduos orgâ-
nicos num composto 100% 
natural que pode ser utili-
z a d o  n a  a g r i c u l t u ra  -  o 
NUTRIMAIS”.

Nas duas sessões de es-
clarecimento à população 
de Baltar, “apesar de não ser 
obrigatório”, o autarca de 

Paredes solicitou à Ambi-
sousa um estudo que avalie 
o “impacto ambiental da ins-
talação da unidade indus-
trial, equipamento previsto 
construir até 2023, assim 
como à Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimen-
to Regional do Norte (CC-
DRN) e à Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA)”.

A Comissão de Baltar visitou a LIPOR
AMBIENTE. A instalação de uma unidade industrial de compostagem da Ambisousa em Baltar e Parada continua a ser um dos temas do 
dia em Paredes. Depois das sessões de esclarecimento à população foi criada uma comissão que visitou a LIPOR para verificar como fun-
ciona aquela empresa.
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DIVERSOS

(continuação da edição anterior)

S
eguiu no prazo da 1.ª ametade do Casal de 
Fundo de Vila António André, filho de Se-
bastião António e de sua mulher, Margari-

da André. António André casou com Maria An-
dré, filha de André Gonçalves e de sua mulher, 
Maria Gonçalves, que traziam o prazo do 2.º Ca-
sal da Ponte. Tiveram um filho, Manuel António, 
que foi a 3.ª vida desta ametade do Casal, por 
uma escritura feita na nota de João Coelho Fer-
raz, tabelião de João Luís, em 05/11/1661. Tam-
bém foram possuidores do prazo o 2.º Casal da 
Ponte. Manuel António casou a 05/04/1671, na 
igreja paroquial de Rebordosa, com Maria Dias, 
filha de Miguel Dias e de sua mulher, Francisca 
Gonçalves, moradores na freguesia de Rebordo-
sa. Estes viveram na Casa da Eira e tiveram os 
seguintes filhos:
* Maria Antónia, que segue.
* Águeda Antónia, que faleceu a 14/01/1757; 
casou a 09/02/1706, na igreja paroquial da So-
breira, com José Manuel, filho de Manuel José e 
de sua mulher, Maria Antónia, possuidores da 2.ª 
ametade do 1.º Casal da Ponte de Castromil.
*  E s c o l á s t i c a  A n t ó n i a ,  q u e  c a s o u  a 
30/08/1711, na igreja paroquial da Sobreira, 
com Domingos Francisco, filho de Manuel 
João e de sua mulher, Maria Francisca, mora-
dores no lugar de Casconha. * Úrsula Antónia, 
que casou a 09/06/1720, na igreja paroquial 

da Sobreira, com José Coelho, filho de Inácio 
Coelho e de sua mulher, Maria Antónia, mora-
dores no lugar da Costa de Recarei.
* Catarina e Francisca, solteiras.
Em 07/04/1704, Manuel António e sua mulher 
dotaram a sua filha, Maria Antónia, para casar 
com João da Rocha. Foi tabelião Manuel de Sea-
bra. Faleceu Manuel António a 08/10/1718. No 
ano de 1719, a Mesa Abacial fez prazo desta 
ametade a sua filha, Maria Antónia, com acres-
centamento de uma quarta de terçado, para ela 
em 1.ª vida e para um filho ou filha dela e de seu 
defunto marido, em 2.ª vida. Foi escrivão Tomás 
Teixeira. Maria Antónia casou a 14/04/1704, na 
igreja paroquial da Sobreira, com João da Rocha, 
filho de António da Rocha e de sua mulher, Isabel 
Antónia, possuidores do prazo da 2.ª ametade do 
Casal do Lameiro, na aldeia de Santa Comba. 
João da Rocha faleceu a 05/06/1715.
João da Rocha e sua mulher, moradores na Casa 
da Eira de Castromil, tiveram os seguintes filhos:
* Luísa da Rocha, que nasceu a 13/12/1706 e casou 
a 02/03/1734, na igreja paroquial da Sobreira, com 
Vicente João, filho de João André e de sua mulher, 
Águeda Antónia, moradores no lugar de Recarei.
* Maria Antónia, que nasceu a 02/01/1709 e ca-
sou com Manuel João, filho de Gaspar Diniz e de 
sua mulher, Teresa João, possuidores do prazo 
da 1.ª ametade do Casal de Quebradas d´Além 
em Castromil.
* Manuel da Rocha, que casou a 05/01/1730, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria Francisca, 
filha de Diogo Garcia Diniz e de sua mulher, Serafi-
na Francisca, moradores numa casa com Capela, 
no lugar de Castromil. Segundo o padre António 
Carlos Moreira, na sua obra, página 109, seguiu na 
Casa da Eira o filho Manuel da Rocha, que casou a 
05/01/1730, na igreja paroquial da Sobreira, com 
Maria Francisca, filha de Diogo Garcia Diniz e de 
sua mulher, Serafina Francisca, moradores numa 
Casa com Capela em Castromil. (C.G.)

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

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

Atual Casa da Eira,  
aldeia de Castromil
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A 
descoberta da vacina contra a Covid-19, de-
monstrou ser um factor importantíssimo 
para protecção da saúde pública, ao mesmo 

tempo que com o maior número de pessoas vacina-
das, poderemos alcançar a tão desejada liberdade e 
normalidade, perdida desde Março de 2020.
E, um pouco por todo mundo, verificamos que graças 
à vacinação a doença se tornou menos grave em caso 
de infecção, muitas vezes nem havendo necessidade 
de internamento para a tratar, assim como o número 
de mortes tem vindo a diminuir.
Não obstante, pode colocar-se uma questão legíti-
ma, a vacina pode ser obrigatória, dados os benefí-
cios comprovados? Por enquanto, a vacina perma-
nece facultativa, e mesmo assim, no nosso país, tem-

-se assistido a uma adesão significativa à vacinação. 
Mas, caso se venha a demonstrar falta de adesão 
considerável à vacinação, que coloque em causa a 
saúde pública, será que se poderá avançar para o 
modelo da obrigatoriedade?!
É face a um cenário destes, que entra o Direito, isto 
porque, a obrigatoriedade da vacina apresenta-se co-
mo um imperativo de saúde pública, mas pode atentar 
contra as pessoas que não querem ser vacinadas. 
Quer isto dizer que, por um lado temos o bem co-
mum, por outro lado temos a liberdade individual do 
cidadão. Na nossa Constituição, é contemplado por 
um lado o direito à protecção da saúde e o dever de a 
defender, cabendo ao Estado a incumbência de garan-
tir a saúde pública, artigo 64.º da CRP, mas por outro 
lado, temos o direito da pessoa à integridade pessoal, 
artigo 25.º da CRP, ao livre desenvolvimento da perso-
nalidade, artigo 26.º CRP. 
Como tal, haverá sempre a necessidade de articular 
os princípios com tendência oposta, e promover a 
sua conjugação conforme os princípios da propor-
cionalidade, necessidade e adequação.
Devendo existir um justo equilíbrio para tratar do 
assunto, dado que perante uma situação de pande-
mia, e sendo a vacina comprovadamente segura, o 
Estado até poderá ser responsabilizado por ausên-

cia de legislação que torne a vacina obrigatória. Ob-
viamente, irão ser sempre contempladas excepções, 
pois podem existir pessoas que por razões médicas 
não podem vacinar-se.
Contudo, também importa clarificar que num cená-
rio de vacinação obrigatória, não  significa que al-
guém vá ser forçado a vacinar-se, mas sim que, so-
frerá uma sanção jurídica, caso esteja em condições 
para poder ser vacinado, e se recusar a fazê-lo.
Como tal, da nossa Lei Fundamental, ou seja, da Cons-
tituição da República Portuguesa, não podemos con-
cluir que está impossibilitada a vacinação obrigatória. 
Todavia, como estão em causa Direitos Fundamen-
tais, e como estes Direitos não são absolutos, serão 
sempre de aplicar critérios de proporcionalidade, 
averiguando por exemplo, a vantagem colectiva da 
vacinação, em relação às desvantagens individuais, 
sendo que apenas a Assembleia da República ou o 
Governo (com autorização da Assembleia) têm com-
petência para legislar sobre essa matéria, definindo 
os critérios da obrigatoriedade e estabelecendo as 
consequências jurídicas em caso de recusa.
Por isso, a ser necessário que o Estado imponha a vaci-
nação obrigatória, deverá fazê-lo de forma bem funda-
mentada, para não arriscar o aumento dos movimen-
tos populistas.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Vacina contra a Covid-19, pode ser obrigatória?

Q
uerer ser saudável e ter uma vida equilibrada 
é o primeiro passo para sermos realmente fe-
lizes, e capazes de abraçar a vida e os seus de-

safios (bons ou maus, difíceis ou não)”, como refere 
Grace Kelly, professora de Yoga e vegana de alma e 
coração, no seu livro “Alma Feliz”. A autora diz que o 
corpo, mente e espírito são os três pilares fundamen-
tais do ser humano, daí ser essencial manter um estilo 
de vida saudável através do exercício físico, alimenta-
ção cuidada e mente tranquila. Estes três pilares for-
mam o nosso corpo, o Todo, e complementam-se. Con-
tudo, o grande desafio é mantê-los em sintonia, pois 
nenhum deles se aguenta sozinho, daí que devemos 
nutrir o nosso corpo com o mesmo empenho, amor, 
alegria e consciência, assim como, encarar vida com 

entusiasmo e confiança. Não obstante, a receita para a 
felicidade não depende apenas do eu exterior, do cui-
dado com o corpo, do exercício físico, da prática de yo-

ga, da alimentação, da organização e planeamento do 
dia a dia, assim como, não depende só do “eu” interior, 
da prática meditativa, do conhecimento pessoal, da 
autoconfiança e da crença de cada um na sua força úni-
ca, é também essencial alinhar a nossa mente, o corpo 
e a alma pela mesma Energia Vital que nos rodeia. Ou 
seja, Fazer é tão importante como Querer, por isso, se 
ainda não se sente preparado para dar os primeiros 
passos, não se preocupe, pois enquanto não estiver 
alinhado consigo mesmo tudo o que fizer será em es-
forço e não é isso que se pretende. O universo é ener-
gia e a energia que emanar é a energia que receberá! 
Segundo a Física Quântica e a Lei da Atração, todo o 
Universo é constituído por energia e o homem faz par-
te dessa energia. A energia dos pensamentos atrai 
energias semelhantes (negativas ou positivas). Logo, é 
necessário controlar a nossa mente, focando-a apenas 
no que desejamos de bom e positivo.
O segredo é deixar fluir! No dia em que se sentir prepa-
rado, começará a procurar, a pesquisar, a ler e a ouvir e 
até mesmo a deparar-se com sincronicidades que o 
encaminharão para o caminho de uma Plenitude Úni-
ca. Da mesma forma é importante referir que não exis-
te uma Meta! O caminho é para a vida toda, por isso 
cada passo que der…ou não der…já está a caminhar! 
Confie na sua Jornada!

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

A Descoberta da Plenitude Única
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PUB

O 
C o n c e l h o  d e 
P a r e d e s  v a i 
passar a dispor 

de dois espaços de informa-
ção e apoio à vítima de vio-
lência doméstica. A iniciati-
va é promovida pelo Muni-
cípio de Paredes no âmbito 
do Plano Municipal de Pre-
venção e Combate à Vio-
lência Doméstica e de Gé-
nero. Assim sendo, o Espa-
ço Vida - Serviço de Apoio e 
Informação à Vítima (SAIV) 
terá sede na Câmara Muni-
cipal de Paredes, em gabi-
nete próprio, e funcionará 
em articulação com o SAIV 
– CESPU, no âmbito de uma 
p a r c e r i a  c r i a d a  p a r a  o 
efeito.

O serviço é gratuito e 
confidencial e dirige-se a 
qualquer vítima, indepen-
dentemente do concelho 
de residência. Refira-se que 
existe neste novo gabinete 
disponibilidade para aten-
dimento presencial,  me-
diante marcação prévia por 
telefone ou por e-mail.

De salientar que o códi-
go penal português prevê e 
pune os crimes de violência 
contra a integridade física, 
nomeadamente os maus 
tratos físicos e psíquicos 
(art.º 152º). A violência do-
méstica é um crime público 

e denunciar é uma respon-
sabilidade coletiva.

 
OBJETIVOS DO SAIV
Este novo serviço, SAIV 

tem como objetivos: Asse-
g u r a r  o  a t e n d i m e n t o  e 
acompanhamento das víti-

mas de violência domésti-
ca, bem como das pessoas 
que procurem apoio e/ou 
informação neste âmbito; 
promover um apoio inte-
grado junto das vítimas que 
considere as diferentes di-
mensões, designadamente 

em termos sociais, psicoló-
gicos, encaminhamento pa-
ra apoio jurídico, apoio mé-
dico e outras respostas so-
ciais e/ou formativas que se 
revelem pertinentes, sem 
descurar nunca a seguran-
ça das vítimas; diligenciar 

os encaminhamentos ne-
cessários para outras es-
truturas da Rede e outras 
Organizações locais, regio-
nais ou nacionais para uma 
resposta mais célere e efi-
caz; disponibilizar apoio às 
Instituições Concelhias na 

abordagem às situações de 
violência doméstica, assu-
mindo-se como um recurso 
para os profissionais que, 
direta e indiretamente, in-
tervêm nesta problemáti-
ca; promover ações de in-
formação e sensibilização 
junto da comunidade local.

 
CONTATOS
Todos os interessados 

poderão agendar o atendi-
mento presencial (median-
te marcação prévia) de se-
gunda a sexta-feira entre as 
9h00 e as 12h30 no Municí-
pio de Paredes ou através 
de atendimento telefónico 
pelo número 255 788 931, 
todos os dias úteis entre as 
9h00 e as 12h30 e as 14h00 
e as 17h00. Está ainda dis-
ponível o e-mail saiv.espa-
covida@cm-paredes.pt.  

Sublinhe-se que o horá-
rio de atendimento pode 
ser ajustado e acordado 
com os/as interessados/as 
de forma a possibilitar a 
conciliação com a vida pro-
fissional, pessoal e familiar.

Já na CESPU o atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira e poderá ser marca-
do pelo número 224 157 
270, ou através do e-mail 
servicoapoiovitima@ces-
pu.pt.

Paredes já tem Serviço de Apoio  
e Informação à Vítima 
PROTOCOLO. A Câmara Municipal de Paredes assinou um protocolo de colaboração com a CESPU para a criação da SAIV – Serviço de 
Apoio e Informação à Vítima, uma iniciativa integrada no Plano Municipal de Combate e Prevenção à violência doméstica e de género, do-
cumento que foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal Alexandre Almeida e pela responsável da CESPU Filomena Baltazar.
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A 
entrevista a Ricardo 
Sousa candidato à 
Câmara Municipal 

pela coligação PSD/CDS-PP 
abrange o resgate da água, a 
política económica, desportiva 
e cultural, bem como a activida-
de social, nomeadamente o rea-
lojamento da comunidade ciga-
na. As obras do gimnodesporti-
v o  e  d o  Fó r u m  C u l t u r a l ,  a 
gestão da Pandemia e as pro-
postas que leva a votos também 
foram abordadas.

Se for eleito presidente da 
Câmara nas eleições o resgate 
é para parar? Como será este 
dossier?

Antes disso deixe-me dizer 
como chegamos a este beco 
sem saída… Esse é o grande 
problema. Alexandre Almeida 
fez mal tudo desde o início. 
Quando ganhou as eleições há 
quatro anos tinha capacidade 
para exigir à BeWater o que es-
tava em incumprimento para 
com o Concelho, para investir o 
que faltava. Os relatórios di-
ziam que a empresa tinha um 
incumprimento superior a 30 

milhões de euros! Fez precisa-
mente o contrário. Referiu em 
Assembleias Municipais e reu-
niões de Câmara que estava a 
negociar um acordo… Depois 
disse que existia esse acordo, A 
posteriori que até já existia um 
acordo que só faltava o parecer 
da ERSAR, no fim de contas o 
que apresentou foi um resgate! 
Não soube gerir este processo 
e agora é um problema para to-
dos. Não esteve preocupado 
com o Concelho, apenas com o 
ato eleitoral. Até faço futurolo-
gia… Se Alexandre Almeida 
ganhasse as próximas eleições 
(acho que não vai ganhar), iria 
fazer um acordo com a BeWa-
ter entre os 75 e os 80 milhões 
de euros, que seria calamitoso 
para o Concelho e viria defen-
der esse acordo. 

E em termos da sua propos-
ta? Se ganhar as eleições irá 
parar o processo?

Temos que parar o processo 
e analisar todo o dossier. Neste 
momento não acredito em nada 
que Alexandre Almeida diz so-
bre este processo. Prometeu 

que ia resolver o problema e 
esqueceu-se… Estava a ver que 
o fim do mandato estava próxi-
mo e não tinha feito uma linha 
de água nem um metro de sa-
neamento. Perdemos mais qua-
tro anos e não fez rigorosamen-
te nada. Por causa disso é que 
deu este pontapé. O que fare-
mos é reunir com as pessoas, 
analisar o dossier e exigir o que 
é melhor para Paredes, toman-
do as medidas que serão melho-
res para o concelho. Mas se al-
guma entidade não cumprir um 
contrato há que rescindir esse 
mesmo contrato por justa cau-
sa e, eventualmente, se houver 
d a n o s ,  p e d i r  e s s a 
indemnização. 

Ainda em relação a este te-
ma existe um empréstimo que 
já foi aprovado. No caso de 
vencer as eleições este será um 
problema?

Todos os empréstimos que 
sejam aprovados e não seja ne-
cessário a utilização do seu va-
lor seria excelente para o Muni-
cípio. Este ano, Alexandre Al-
meida não tem feito outra coisa 

que não aprovar emprésti-
mos… Vamos chegar ao fim do 
mandato (tanto falou na dívida 
da Câmara) e com uma dívida 
de 75 milhões de euros e paga-
mentos a fornecedores com-
pletamente descontrolados. 
Então como explica que não fa-
zendo obra praticamente ne-
nhuma no Concelho tem a dívi-
da a aumentar de 50 para 75 
milhões! É uma gestão de-
sastrosa. O pior executi-
vo que Paredes teve no 
pós 25 Abril.

Ricardo Sousa (PSD/CDS-PP):

“Este é o pior executivo desde o 25 de Abril”
AUTÁRQUICAS. Ricardo Sousa é o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Paredes nas eleições de 26 de 
Setembro próximo. Para o número um da coligação Alexandre Almeida e o seu executivo “são o pior desde o 25 de Abril”. Na corrida autár-
quica, Ricardo Sousa critica as opções do atual elenco autárquico.
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“PARECE QUE 
EM PAREDES 
NÃO HOUVE COVID”
Vivemos uma situação atí-

pica a nível mundial com a 
Pandemia. O Ricardo Sousa 
tem sido um crítico da atua-
ção da Câmara neste dossier. 
Se fosse o presidente de Câ-
mara como teria sido a sua 
atuação?

Dou alguns exemplos… Ve-
mos municípios do País a des-
v i a r  ve r b a s  q u e  t ê m  p a ra 
apoiar as empresas, o comér-
cio e as famílias. Paredes em 
2020 canalizou 200 mil euros 
para ajudar as famílias de Pa-
redes. É surrealista… Se divi-
dirmos pelos habitantes do 
Concelho dá um rácio per ca-
pita de cerca de 2 euros… Pa-
rece que em Paredes não hou-

ve COVID. Medidas simples, 
per exemplo, o pedido de aju-
da a resposta da Câmara e 
procedimento era como ante-
rior à pandemia… preencher 
requerimentos, esperar a res-
posta e essa ajuda demorava 
um mês a um mês e meio. É 
surrealista! Quando as pes-
soas pedem ajuda em deses-
pero tem que ser no máximo 
no dia a seguir essa ajuda. Dis-
se olhos nos olhos a Alexan-
dre Almeida que se fossemos 
nós Poder teria disponibiliza-
do no imediato 5 milhões de 
euros e não era muito, apenas 
10 por cento. Só demonstra 
falta de sensibilidade social. 
Mais, se alguém necessitasse 
de ajuda os técnicos munici-
pais estariam lá no dia seguin-
te para perceber e ajudar essa 

família. Criar uma rede com as 
juntas de freguesia e IPSS’s do 
Município para chegarmos a 
todos. E nas empresas tam-
bém podia ter ajudado a deso-
nerar algumas taxas e impos-
tos. A Câmara até executou 
famílias por não pagar os pro-
longamentos dos filhos nas 
escolas e não pagar refeições 
nos centros escolares! Que 
parceiro é este? O que teria 
feito era esperar pelo fim da 
Pandemia, chamar as pessoas 
e analisar e fazer acordos.

Qual a vossa proposta pa-
ra a política económica do 
Concelho?

Não será difícil fazer mais e 
melhor… pois não tem sido 
feito nada! Temos que estar 
ao lado das empresas. Temos 

o melhor mobiliário do mun-
do, por exemplo. A Câmara 
fez disto bandeira? Não fez 
nada pelos empresários. Diz-
-se no estrangeiro que os 
construtores portugueses 
são dos melhores do mundo… 
e aqui temos alguns e não se 
fez nada nesta área. Na agri-
cultura e floresta, existe al-
gum programa? Não! Não 
existe uma estratégia defini-
da para o comércio, para o que 
queremos no futuro do Con-
celho. Precisamos promover 
a sede do Concelho. Pelo con-
trário o que vemos é que os 
paredenses se precisam de ir 
às compras vão a Penafiel, Pa-
ços de Ferreira, Valongo…, 
para comer igual! Nós somos 
o maior concelho do distrito 
do Porto e já deveríamos es-

A questão da 
instalação da unida-
de de bio-resíduos 
em Baltar/Parada é, 
por estes dias, um 
tema dominante. 
Como seria a sua 
gestão do dossier se 
fosse Presidente da 
Câmara?

O processo já de-
via ter sido parado e 
não era agora! Se 
não levantássemos 
a questão Alexan-
dre Almeida não iria 
falar sobre isto. Para 
mim é mais gravoso 
que tudo o resto! É 
grave em termos po-
líticos, mas ainda 
mais não haver um 
plano B e ele ficar 
conformado com o 
lixo ficar em Baltar. 
Alexandre Almeida 
é o grande obreiro e 
coveiro de o lixo fi-
car em Paredes. Po-
de dar as voltas que 
quiser. Só iria falar 
do tema em 2022 
quando estivesse 
em plena constru-
ção. Um investimen-
to destes não deve 
ser tratado com le-
viandade. Aquele 
folclore sobre um 
estudo de impacte 
ambiental que seja 
feito por uma em-
presa independen-
te. Vai prejudicar 
aquelas freguesias e 
no geral o concelho 
de Paredes. Mas an-
tes de chegar aqui 

teríamos que ver 
nos 6 concelhos que 
melhor local e não 
venham falar dos 
acordos de trás… Sei 
que outros presi-
dentes de Câmara 
disseram no meu 
concelho não! Teria 
que haver um estu-
do que provasse que 
Paredes era o me-
nos gravoso, mas 
teriam que provar 
com estudos reais e 
factuais. Por mim 
até devíamos ser so-
lidários e dar de ba-
rato como solidarie-
dade este investi-
m e n t o  p a r a 
concelhos que se 
queixavam de falta 
de investimento. 
Existe ainda outra 
questão… Nós esta-
mos na Área Metro-
politana do Porto! 
Teríamos que pon-
derar se era com-
pensador estar na 
Ambisousa ou ter a 
possibilidade de 
aderir à LIPOR. Não 
existe nada disso… 

Se for eleito pre-
sidente da Câmara 
i r á  p a r a r  o 
processo?

Pa r o .  A t é  m e 
p r ov a r e m  e s s e s 
dossiers todos não 
permitirei que seja 
instalado na Zona 
Industrial Baltar/
Parada sem isto es-
tar provado.

“Se for eleito  
paro lixo  
em Baltar”
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A questão da co-
munidade cigana 
continua a ser um 
problema para resol-
ver, nomeadamente 
o seu realojamento. 
Q u a l  s e r á  a  s u a 
solução?

A mim preocupa-
-me não só a comuni-
dade cigana mas to-
dos os paredenses. 
Não há comunida-
des, etnias ou raças. 
Somos todos iguais. 
Existem pessoas com 
dificuldades e eu, co-
mo social-democrata 
humanista e refor-
mista, detesto ver 
pessoas a passarem 
dificuldades. Exis-
tem muitas pessoas 
ali a viver em condi-
ções pouco humanas 
e muito injustas. Mas 
temos que ir ao en-
contro das necessi-
dades não só destes 
mas de todos. O fato 
é que Alexandre Al-
meida tem mais de 
dois mil pedidos de 
habitação social e 
não entregou uma 
chave este mandato! 
Agora vem com um 
projeto fantasma em 
que as habitações so-

ciais que propõem 
vão custar cerca de 
150 mil euros cada 
uma… Primeiro não 
concordo na forma e 
no espaço em que es-
tá, depois não posso 
estar conivente em 
criar uma solução na 
qual não acredito. Ao 
custo que está era 
melhor ir ao mercado 
corrente e comprar a 
100 mil euros e dis-
ponibilizar a essas 
pessoas… Fazer ha-
bitação social a 150 
mil euros…

Haverá aqui uma 
inflação de preços?

Não sei se há, mas 
o valor que está no 
projeto dá uma mé-
dia de 150 mil euros 
por habitação! Uma 
coisa garanto: com 
este dinheiro fare-
mos o dobro! É brin-
car com todos os pa-
redenses. Mas o fato 
é que Alexandre Al-
meida disse que ia 
resolver o problema 
e passados 4 anos 
apresenta este pro-
jeto. Mas não só nes-
ta área. Há projetos e 
depois diz a seguir é 
que vai ser!

Habitação social

“Com este  
dinheiro  
faremos o dobro”

tar com esta bandeira há 
muito para ser a capital do 
interior do Porto. Temos 
que nos afirmar mas com 
medidas práticas. Temos 
que promover os nossos 
c o m e r c i a n t e s ,  a  n o s s a 
indústria. 

“NESTE EXECUTIVO
 NINGUÉM TEM 
SENSIBILIDADE 
SOCIAL”
Política social para os 

próximos quatro anos?
Os municípios têm que 

ter parcerias com as juntas 
e IPSS’s para chegar a to-
dos com protecção total. 
Hoje em dia, acho que exis-
t e  u m a  t e r c e i ra  e  u m a 
quarta idade, pois existem 
pessoas que vão para a re-

forma extremamente ati-
vas e que estão dispostas 
para se envolverem na so-
ciedade, depois há a quar-
ta idade que são as pes-
soas que ficam mais sós. Se 
existir esse intercâmbio 
vamos identificar os mais 
frágeis e isolados e é a es-
ses que temos que ajudar. 
Os idosos não têm que fa-
zer opção entre comer ou 
comprar medicamentos. 
Merecem ter qualidade de 
vida e quem os ajude. Esta 
é a mudança de paradigma. 
Isto é vital para o desen-
volvimento de uma socie-
dade. Se não investirmos 
nesta área estamos a re-
gredir. Prefiro ver 10 clios 
novos que um panamera… 
é sinal que existem 10 fa-

mílias que estão a viver 
bem e que não há apenas 
uma que vive muito bem! 
Neste executivo o mais 
gravoso é que ninguém 
tem sensibilidade social, 
nem sequer a vereadora 
que está à frente destes 
pelouros. Mas o presiden-
te de Câmara é o grande 
culpado pois tem a obriga-
ção de puxar estas maté-
rias para cima da mesa. E já 
nem falo na sensibilidade 
para as questões ambien-
tais e animal! Há quatro 
anos que se anda para fa-
zer um canil! Repare que o 
presidente da Câmara in-
vestiu 200 mil euros para a 
protecção social na Pan-
demia e gastou numa re-
vista para a sua promoção 
muito mais… Aqui vê-se 
que a preocupação de Ale-
xandre Almeida é mais a 
sua promoção pessoal do 
q u e  a s  f a m í l i a s  d o 
concelho.

“BASTOU UM 
MANDATO PARA 
PERCEBER A 
FRAQUEZA 
DESTE EXECUTIVO”
Paredes tem uma cida-

de desportiva, estão a 
acontecer obras no antigo 
campo das laranjeiras, o 
pavilhão gimnodesporti-
vo e o fórum cultural na 
antiga cooperativa são 
alguns dos investimentos. 
Como vê tudo isto?

O Fórum Cultural e o 
Auditório a mim mete con-
fusão… Se queremos que 
Paredes seja uma referên-
cia, temos que ter investi-
mentos para tal. Perde-
m o s  m a i s  u m a  g r a n d e 
oportunidade. Devíamos 
ter feito uns multiusos que 
estivesse a competir com 
o Pavilhão Rosa Mota e os 
multiusos de Guimarães e 
Gondomar. Para ter em 
Paredes grandes even-
tos. Está-se neste mo-
mento a fazer uma re-
cauchutagem do pavi-
l h ã o …  P a r e d e s  n ã o 
merece algo melhor? Es-
tamos a fazer obras num 
pavilhão que é pior que 
outro que existe no Con-
celho e que foi inaugurado 
há 15 anos? Não faz senti-
do.  Devíamos projetar 
obras para o futuro não 
fazer remendos. 
Mas Alexan-

dre Almeida mentiu aos 
paredenses ou mentiu no 
projeto… O Fórum cultu-
ral diz que mais de metade 
das atividades que serão 
desenvolvidas são cultu-
rais mas o que tenho visto 
é que será para atividade 
desportiva… E se for um 
Fórum cultural? Vamos ter 
a um quilómetro um audi-
tório? Temos atividade 
cultural para tudo? Quan-
to à Cidade Desportivo e 
ao estádio das Laranjeiras 
deveriam ter sido ouvidos 
os simpatizantes, adeptos 
e sócios do USC Paredes 
para se perceber o que se 
quer realmente. Mas não 
será fazer uma recauchu-
tagem… Para isso faríamos 
u m a  c a n d i d a t u ra  p a ra 
construir um estádio novo 
com toda a dignidade até 
para representar o Conce-
lho. Seria necessário en-
volver as pessoas para se 
perceber o que realmente 
querem. Esse é o caminho.

Acredita que vai ser 
eleito presidente de Câ-
mara a 26 de Setembro?

Acredito! Bastou um 
mandato para perceber a 
fraqueza deste executivo. 
É o pior executivo que te-
mos desde o 25 de Abril. 
Cometeu tantos erros e 
não ajudou nada nem nin-
guém. Estamos num ponto 
de viragem. Para o bem de 
nós todos acredito que va-
mos ganhar.  Se não ga-
nharmos será um desastre 
total e iremos pagara mui-
tos anos a fatura desta go-
vernação que só tem feito 
m a l  a o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.
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R
efira-se que a edi-
ção “fac-símile” 
apresentada no 

dia do Município, integra as 
comunicações das conferên-
cias realizadas em Maio no 
âmbito das comemorações 
do Bicentenário do Nasci-
mento de José Guilherme 
Pacheco (1821-2021). 

A cerimónia contou com o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Alexandre 
Almeida e a vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles, no 
painel de oradores constituí-
do ainda por Manuel Ferrei-
ra Coelho, Etnógrafo e Ami-
go da Cultura de Paredes e 
J o ã o  Pa c h e c o  M i ra n d a , 
jornalista.

José Guilherme Pacheco 
é, sem dúvida, uma das per-
sonalidades históricas mais 
relevantes para o desenvol-
vimento do território, come-
morando-se, neste ano de 
2021, duzentos anos do seu 
nascimento. 

“A Câmara Municipal de 
Paredes não pode deixar de 
valorizar os homens e as 
obras que, no passado, pen-
saram mais à frente do seu 
tempo e projetaram uma es-
tratégia de futuro. 

É com um enorme orgu-
lho que agora apresentamos 
a edição fac-similada da Mo-

nografia, associada às atas 
das conferências, que decor-
reram na Casa da Cultura de 
Paredes, no âmbito do pro-
grama para assinalar o Bi-
centenário do nascimento 
de José Guilherme Pacheco 
(1821-2021), perpetuando o 
passado para o futuro, pen-
sando-o de uma forma inte-
grada e atuando com deter-
minação e perseverança” re-

feriu Alexandre Almeida. 
“A terminarmos o progra-

ma comemorativo, devemos 
salientar que o acolhimento 
e o envolvimento da comuni-
dade contribuíram para o 
sucesso das várias e diferen-
tes iniciativas, a quem muito 
agradecemos e reconhece-
mos a importância da cons-
trução conjunta da nossa 
identidade”, sublinhou o edil.

Assistiram à cerimónia os 
vereadores Paulo Silva e 
Elias Barros, o presidente da 
Assembleia Municipal de Pa-
redes, José Baptista Pereira, 
entre muitos outros convi-
dados “Amigos da Cultura de 
Paredes”. 

O evento terminou com 
o recital de piano de Ivo 
Magalhães (tenor) e Stefa-
no Amitrano (piano).

Monografia de Paredes 
apresentada no dia do Município
MONOGRAFIA. Realizou-se no passado dia 19 durante a tarde a apresentação da Monografia de Paredes, uma reprodução da obra 
de José do Barreiro, que fará, em 2022, cem anos. A Monografia de Paredes é um dos documentos mais importantes para o conheci-
mento histórico do concelho.
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O 
Município reco-
nheceu os cida-
dãos que, no pre-

sente e no passado, contri-
buem e contribuíram para o 
prestígio de Paredes. A ses-
são solene comemorativa do 
feriado municipal decorreu 
no Parque José Guilherme na 
manhã de19 de Julho, onde 
foi agraciado Henrique Araú-
jo, Juiz Presidente do Supre-
mo Tribunal de Justiça, com a 
Chave de Honra do Municí-
pio de Paredes. 

Refira-se que o recente-
mente empossado presi-
dente do Supremo Tribunal 
de Justiça prestou serviço 
no Tribunal de Paredes onde 
granjeou imensa gratidão 
da população pelo seu de-
sempenho de funções.

Este ano, a lista dos distin-
guidos com a Medalha de Ou-
ro do Município de Paredes 
contemplou, na área da Cul-
tura, António José de Men-
donça Rodrigues Moreira, 
que se destacou no Teatro de 
Revista, medalha atribuída a 
título póstumo e João Mon-
tenegro, engenheiro, respon-
sável pelo sucesso de diver-
sos filmes de Animação da 
Pixar, que os mais novos cer-
tamente conhecem alguns 
dos seus maiores sucessos.

DESPORTO 
E EDUCAÇÃO
No Desporto, a distinção 

foi entregue a dois atletas 
que se destacaram no fute-
bol: Lúcia Alves e Miguel Ân-
gelo (Xeka). A futebolista sa-
grou-se campeã nacional pe-
l o  S L  B e n f i c a  e  a t i n g i u 
igualmente a seleção nacio-
nal feminina num ano incrível 
para a jovem paredense co-
mo recentemente deu conta 
em entrevista exclusiva ao 
jornal O Progresso de Pare-
des. Já o médio Xeka conse-
guiu ser campeão em França 
ao serviço do Lille quebrando 

a hegemonia do PSG. Este fei-
to de Xeka é ainda mais im-
portante atendendo a que o 
jogador paredense é um dos 
capitães de equipa da forma-
ção do Norte de França.

Na área da Educação os 
professores António Joa-
quim Correia de Aguiar e 
Maria Olinda Vieira Pinto 
foram os reconhecidos pelo 
trabalho desenvolvido ao 
serviço do ensino no conce-
lho de Paredes.

SAÚDE DISTINGUIDA
EM ANO 
DE PANDEMIA
Emídio Sousa, farmacêu-

tico, de Rebordosa, foi ho-
menageado a título póstu-
mo, e o Padre Rui Pinheiro, 
há mais de 50 anos na Paró-
quia de Lordelo, foram as 

personalidades agraciadas 
na categoria das profissões. 

Na Saúde, Proteção Civil e 
Voluntariado no contexto da 

pandemia Covid-19 foram 
homenageados os Profissio-
nais e Voluntários do Centro 
de Vacinação de Paredes. O 

Município prestou ainda ho-
m e n a g e m  à s  e m p r e s a s : 
Laskasas, S.A., Sports & You, 
Eventos Desportivos, Lda.  

e Pinto Lopes Viagens S.A.
A cerimónia foi presidida 

pelo presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e testemu-
nhada pelo vice-presidente 
Francisco Leal, os vereadores 
do executivo Beatriz Meire-
les, Paulo Silva e Elias Barros 
e os vereadores Hermínia 
Moreira e Manuel Fernando 
Rocha. Das autoridades civis 
e religiosas marcou presença 
o Bispo D. Armando Esteves 
Domingues e o Presidente da 
Assembleia Municipal, José 
Baptista Pereira.

SESSÃO SOLENE DO FERIADO MUNICIPAL | 19 DE JULHO 2021

Município de Paredes entrega 
a Chave da Cidade e Medalhas de Ouro
FERIADO. O dia do Município de Paredes foi assinalado no Parque José Guilherme e contou com as restrições vividas pela pande-
mia. Ainda assim destaque para os homenageados com o juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Henrique Araújo a receber 
as chaves do município. Desporto, cultura, educação, profissões e saúde também foram homenageados
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 SOUSA O 

baltarense Felisberto 
Silva  é o candidato da 
coligação PSD/CDS-

-PP à Junta de Freguesia de Baltar. 
No passado dia 16 de Julho, no Lar-
go Pereira Inácio, o baltarense 
apresentou a sua candidatura, se-
gundo o lema: “ Nós só promete-

mos o que podemos cumprir”.  Para 
o candidato, em Baltar foi tudo 
destruído nos últimos 4 anos. Des-
truíram o Parque Infantil, o poli-
desportivo de Baltar  e outros equi-
pamentos.  Acusa o atual executivo 
de não fazer tudo o que está ao seu 
alcance para evitar que o “ lixo” ve-

nha para Baltar. Na sua apresenta-
ção aos baltarenses, prometeu que  
até às eleições  lutará para que  tal 
não venha a suceder. De salientar 
que este candidato integrou a as-
sembleia de freguesia nos últimos 
4 anos,  como elemento do PSD, 
efetuando um trabalho de oposi-

ção ao atual executivo. Contabilis-
ta de profissão, reuniu várias vezes, 
antes das assembleias de freguesia 
com a tesoureira da Junta, no senti-
do de ser esclarecido previamente. 
Tem a missão de convencer os bal-
t a r e n s e s  a  vo t a r  n u m  n ovo 
projeto.

    BALTAR

Autárquicas 2021: Felisberto Silva 
concorre contra Jorge Coelho

O atual presidente da Junta 
tem a ambição de fazer um se-
gundo mandato à frente dos des-
tinos da Vila de Baltar. Alega que 
tem obra feita: pavimentações; 
requalificação do Largo Pereira 
Inácio; requalificação da rotun-
da; pavimentação do pavilhão da 
Escola Daniel Faria; intervenção 
na escola Daniel Faria para reti-
rar o amianto e inauguração do 
novo recinto do União Sport Clu-
be de Baltar. Promete, entre ou-
tras obras, o saneamento, o alar-
gamento do cemitério e da casa 
mortuária,  a construção de um 
parque urbano; requalificação 
da antiga escola EB23 para cen-
tro cívico cultural; ligação da ca-

pela das almas à estrada nacional 
15 e construção e novo acesso ao 
centro escolar, via Kartódromo. 
A lidar neste momento com a po-
lémica construção da unidade de 

biorresíduos  na zona Industrial 
de Baltar-Parada, o candidato 
mostra-se confiante que os bal-
tarenses vão reconhecer o tra-
balho efetuado.

Jorge Coelho é candidato  
ao segundo mandato

Há cerca de 65 anos, al-
guém que nasceu em 1877, 
dizia que, em tempos longín-
quos, metade da capela per-
tencia a Baltar e a outra me-
tade pertencia a Vandoma. 
Isto pelo facto de a referida 
Capela estar situada, metade 
em terreno de Baltar e meta-
de em terreno de Vandoma. 
Existia uma escadaria para o 
lado de Baltar e outra para o 

lado de Vandoma. Todos os 
anos, no dia 28 de Outubro, 
dia da solenidade de S. Simão, 
era celebrada missa em sua 
honra e a Capela mantinha-
-se aberta ao público para 
que os devotos pudessem 
cumprir as suas promessas.  
Hoje, sabe-se que pertence a 
um particular de Vandoma e 
que se encontra em lastimá-
vel estado de conservação.

VOCÊ SABIA QUE…. POR ANTÓNIA DA CUNHA 

Capela do Senhor do 
Padrão ou de S. Simão

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

PUB
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Anualmente o Moto Clube de Rebordosa 
organiza um convivo para festejar o aniversá-
rio para o qual convida várias dezenas de pes-
soas, e onde reconhece, de forma quase sim-
bólica, a ajuda e o apoio que recebe para levar 
a cabo as suas iniciativas, mantendo vivo o es-
pírito motard que todos os anos, por esta altu-
ra do verão, se sente na zona.

“Este ano à semelhança do ano passado 
não houve festa nem concentração devido à 

pandemia, festejam os 20 
anos com um simbo-

lismo interno, mas 
de grande signi-
ficado para to-
d o s  q u a n t o s 

fazem parte 
d a  f a m í l i a 

motard”, afir-
mou o presiden-

te do moto clube.

O Moto  Clube  
de Rebordosa  
fez 20 anos!

Bazar do Móvel 2021
O Bazar do Móvel, que este 
ano já vai na 31º edição, teve a 
abertura no passado dia 17 
de Julho e irá decorrer até dia 
25 de Julho no Quartel dos 
Bombeiros de Rebordosa.
Trata-se de uma exposição de 
todo o tipo de mobiliário, ofe-
recido generosamente pelas 
empresas da região está 
aberta a todas as pessoas 
que, desta forma, podem ad-
quirir peças de mobiliário de 
qualidade, a preços convida-

tivos ao mesmo tempo que 
estão a contribuir na totalida-
de para os Bombeiros Volun-

tários de Rebordosa. Nota: 
Este certame conta com um 
plano de contingência e mui-

tas medidas de prevenção e 
segurança, impostas pela 
DGS.

    REBORDOSA

Abertura da 31ª Edição Bazar  
do Móvel em Rebordosa

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

Soltemos as  amarras!

N
ota: Dadas as circunstân-
cias de ser candidato nas 
eleições autárquicas de se-

tembro decidi não escrever nesta(s) 
crónica(s) de opinião sobre proble-
mas políticos e/ou locais, até 26 de 
setembro. Não quero criar desigual-
dade, injustiça ou sequer descon-
forto para outros, com outras ideias, 
ou outras opções. O jogo democráti-
co deve ser limpo. Antecipo-me as-
sim com esta decisão a eventual de-
cisão editorial do nosso Jornal.
Todos temos de retomar uma certa 
normalidade neste período que se 
espera seja e definitivamente pós–
COVID. É uma urgente necessidade 
física, mental e social. Habituados 
que estamos a repetir certas roti-
nas, vemos com insatisfação a não 
possibilidade de as não cumprir 
bem como o de assegurar projetos 
d o  p a s s a d o  a  c o n c r e t i z a r  n o 
presente.
E uma dessas impossibilidades para 
alguns é certamente o de fazer fé-
rias de qualidade, uma rotura neces-
sária com o dia-a-dia, de trabalho, 
de estudo, de compromissos. São as 
férias também uma oportunidade 
de por breves dias juntar a família, 
mais estrita ou mais alargada. Gozar 
um período de férias constitui um 
direito indiscutível, que por ser tão 
banal ainda nos surpreende o seu 
não usufruto.
E férias significa para muitos viajar, 
e ainda bem. A oportunidade de co-
nhecer novas realidades, novos am-
bientes, nova gastronomia, novos 
prazeres, novo linguarejar consti-
tui-se sempre em ganho, libertador 
de energias e capacidades. Apren-
demos com o diferente, com novas 
visões, com novos estilos de vida, 
com novas soluções. Valorizamos o 
que temos quando comparamos ou 
interrogamos.
Vejamos o programa de intercâm-
bio ERASMUS para estudantes. Em-
bora possua uma intenção inicial 
pedagógica e educativa, em que o 
estudo constitui um pilar justificati-
vo, há claramente uma vertente de 
abertura a uma visão mais cosmo-
polita do mundo, que apesar de en-
volver grandes sacrifícios para as 

f a m í l i a s ,  o  t o r n a  a m p l a m e n t e 
positivo.
Quando viajo, procuro mais do que 
olhar, compreender o que vejo. Uma 
das minhas áreas de observação de 
interesse é a defesa do património 
histórico e cultural. O turismo (ou 
melhor, a oferta turística das gran-
des cidades) em muitos casos convi-
ve de forma particular com essa de-
fesa. Dela extrai potencialidades, 
destinos, ofertas, rendimentos, co-
locando-a ao seu serviço. A defesa e 
valorização do património é uma 
galinha de onde o turismo (ou as lo-
calidades com interesse turístico) 
extrai os seus ovos de ouro.
São portanto essenciais políticas 
públicas de salvaguarda do pa-
trimónio. Complementarmente, são 
necessárias estratégias comple-
mentares quer do interesse público 
quer de interesses privados que di-
namizem a fruição cultural de espa-
ços e equipamentos, com públicos-
-alvo, de diferentes sensibilidades, 
mas acessível a todos. E nesse parti-
cular, registo uma certa racionalida-
de benfazeja que julgo ver na Igreja, 
detentora de algum do património 
histórico mais monumental. Há uma 
aparente compreensão da Igreja da 
dinâmica da sociedade que inde-
pendentemente de questões de Fé 
ou prática religiosa, reconhece es-
tatutos e papel histórico em insti-
tuições seculares. Este mútuo inte-
resse constitui uma boa parceria.

N
os últimos dias fomos testemu-
nhas de imagens televisivas 
chocantes associadas à des-

truição e mortes com  a vaga de calor 
que assola a américa do Norte e o Cana-
dá (responsável por centenas de mortes 
prematuras), assim como às cheias de-
vastadoras na Alemanha, Holanda e 
Bélgica, que já mataram centenas de 
pessoas e deixaram um rasto de destrui-
ção avassalador no coração da Europa 
Central.
É indubitável que as alterações/afeta-
ções do ambiente podem ter conse-
quências dramáticas na qualidade de 
vida das pessoas, tanto pelos efeitos di-
retos, na qualidade do ar, água, solos, 
resíduos (etc.), como por efeitos indire-
tos, como são o aquecimento global e os 
fenómenos climáticos extremos que 
dele resultam. 
Sabemos e sentimos a mudança do cli-
ma, com o seu comportamento irregu-
lar, incerto e muitas vezes imprevisível. 
Sabemos também que tal resulta de um 
estilo de vida baseado na produção in-
dustrializada e num acumular de déca-
das sem gestão adequada de emissões 
(gasosas e líquidas), de resíduos, solos e  
habitats em geral, que tornam estas 
consequências da ação humana em algo 
de intangível e às quais não se atribuem 
responsabilidades. A poluição é uma ex-
ternalidade negativa que resulta da 
ação humana e cujo custo não é incorpo-
rado como tal no preço dos produtos, 
pelo contrário, cada vez mais tem vido a 
ser identificado como um custo adicio-
nal que chega pelas faturas municipais 
de água e luz, um financiamento que dis-
torce o mercado pois não é pago direta-
mente mas sim pago pelo Estado que 
depois se obriga a cobrar impostos e ta-
xas, ao cidadão. Mais ainda, os cidadãos 
geralmente consideram este custo mui-
to elevado quando muitas vezes este 
não é suficiente, de todo, para suprir os 
custos com a gestão. E onde está inter-
nalizada a poupança ambiental pela 
adequada gestão e como podem os ci-
dadãos estar certos do seu contributo 

nessa solução? Exemplo da situação 
atual é, sem dúvida, o caso da fábrica 
pretendida pelo Município de Paredes 
para o tratamento de biorresíduos do 
Vale do Sousa, solução centralizada nu-
ma grande unidade em Baltar, certa-
mente com custos elevados cujo paga-
mento irá recair sobre os cidadãos 
quando, perante a dispersão do territó-
rio e as atividades associadas, deveria 
haver uma aposta muito mais forte em 
soluções de proximidade, com interven-
ção dos cidadãos e muito menores 
custos.
Para além disso, estamos a falar de cus-
tos (como os resíduos ou as alterações 
climáticas) que tem a particularidade de 
ultrapassar as fronteiras nacionais. As-
sim, um país que é altamente poluidor 
pode não ser o que mais sofre com a po-
luição que produz. Por todos estes moti-
vos, a intervenção exige-se que seja do 
Estado e até com ação transnacional, no 
caso das alterações climáticas.
A União Europeia tem sido pioneira na 
defesa de objetivos globais para o com-
bate às alterações climáticas e estes re-
centes acontecimentos só comprovam 
a obrigação de uma ação mais rápida e 
ousada, mas as consequências para os 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Poderia o Rio Sousa atravessar a   Alemanha (?)
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Poderia o Rio Sousa atravessar a   Alemanha (?)

mais pobres e para a competitividade das 
empresas europeias exige ainda assim cui-
dado e ponderação no desenho das medi-
das. A destruição que a Pandemia da CO-
VID-19 fez e ainda faz na economia torna o 
equilíbrio destas necessidades contraditó-
rias e, por isso, a discussão de medidas deve 
ter em conta o cenário de instabilidade 
social.
Na próxima semana irá decorrer uma gran-
de Cimeira do Clima e por isso a Comissão 
Europeia desvendou os seus planos para 
implementar o objetivo da lei climática 
aprovada em abril passado, com objetivo 
de reduzir as emissões líquidas de carbono 
em 55% até 2030, face ao valor de 1990. A 
proposta é composta por 13 alterações le-
gais que implicam objetivos diferenciados 
por Estado-membro, considerando o seu 
PIB per capita e incluindo medidas para au-

mentar a capacidade de captura de carbo-
no através da floresta e para compensar as 
famílias e os Estados mais pobres. A expe-
riência francesa de mudanças fiscais nos 
combustíveis que levaram ao movimento 
dos coletes amarelos mostram que mudan-
ças nesta área poderão motivar a insatisfa-
ção social e o caos.
Por entre grandes fogos florestais provo-
cados por variações de temperatura dra-
máticas, desertificação ou inundações pro-
vocadas pelo aumento do nível das águas 
do mar ou descontrolo dos rios, todos os 
países pagarão a fatura de um desequilíbrio 
ambiental global. A cheia ocorrida no cen-
tro da europa na semana passada poderia 
muito bem ser na nossa terra, onde a somar 
a tudo isto ainda temos um rio de águas 
contaminadas.  O caminho a fazer é longo e 
está longe de ser pacífico. 

psilvaparedes@gmail.com

Um balanço positivo

N
o  b a l a n ç o  d o  m a n d a t o 
2017-2021, penso que se-
rá consensual dizer que o 

atual Executivo Municipal, cumpriu 
com os Paredenses, razão pela qual 
enquanto membro deste executivo 
sinto um enorme orgulhoso do tra-
balho realizado.
Um orgulho no trabalho feito des-
de logo no rigor imposto à gestão 
financeira, na preocupação em me-
lhorar e recuperar a rede viária,  na 
reabilitação do edificado munici-
pal, seja ele piscinas, escolas, habi-
tação social, etc. A requalificação 
do parque escolar que passou não 
só pela reabilitação das E.B2.3 de 
Rebordosa e de Lordelo, mas tam-
bém pelo fim das escolas com co-
berturas de fibrocimento, o resga-
te da rede de água e saneamento, 
apoio às juntas de freguesia, o fim 
da taxa de IMI mais alta, passando 
agora a ter a taxa mais baixa.
É certo que ainda temos um longo 
percurso para percorrer, mas no fi-
nal deste mandato podemos falar 
de um trabalho árduo para honrar 
os compromissos assumidos quer 
durante a campanha quer no início 
do mandato.
No que respeita à gestão financei-
ra, importa recordar a diminuição 
de 20 milhões de euros do passivo 
herdado do anterior executivo, 
uma diminuição que não resultou 
da falta de investimento, antes pelo 
contrário, resultou sim do rigor im-
posto. Temos um conjunto de in-
vestimentos, sem paralelo compa-
rando com o passado em todas as 
áreas.
A construção de passeios, pintura 
de vias, alargamento de ruas, elimi-
nação de pontos negros na rede 

viária, as alterações nas redes viá-
ria tentando assim uma maior faci-
lidade na mobilidade, sobretudo 
dentro da Cidade de Paredes.
As infra-estruturas básicas de água 
e saneamento, continuam a ser in-
felizmente o grande motivo de 
preocupação da autarquia, sendo 
que a responsabilidade da situação 
não é como bem sabem deste exe-
cutivo, mas sim de quem, no passa-
do, não dotou em devido tempo o 
concelho com essas infra-estrutu-
ras básicas e optou por vender este 
serviço a uma empresa privada, 
que infelizmente não fez o que de-
via. Nesta matéria, a Câmara Muni-
cipal avançou com o resgate da 
concessão, tentado assim recupe-
rar o atraso de décadas, já a partir 
de 2022.
No que se refere à colaboração 
com as juntas de freguesia, estas 
viram aumentadas as transferên-
cias de verba, que se traduziu num 
reforço dos orçamentos das juntas 
de freguesia. Somando-se ainda as 
parcerias na realização de diversas 
obras e os apoios administrativos e 
financeiros em candidaturas, como 
por exemplo para a criação de lojas 
do cidadão.
A diminuição do valor do IMI para a 
taxa mínima, valor mais baixo de 
sempre foi uma das muitas promes-
sas que honramos, as famílias sen-
tiram em Abril uma diminuição no 
valor do IMI. 
Continuamos a ter uma enorme 
vontade e ambição de trabalhar pa-
ra transformar e dignificar Pare-
des, para dar melhor qualidade de 
vida a todos os que cá nasceram ou 
optaram pelo nosso concelho para 
viver, trabalhar, estudar ou por cá 
passar uns tempos.
Mesmo tendo este mandato sido 
marcado pela pandemia do Covid 
19, a verdade é que não deixamos 
de trabalhar para desenvolver o 
concelho, sabendo estar ao lado de 
todos os que infelizmente precisa-
ram nesta fase difícil.

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

Porque é que os 
animais não 
conduzem?

A Verdade 
sobre os Avós

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.

Participem!
Queres saber porque é 
que o dinossauro, a tou-
peira, o papagaio e mui-
tas outras criaturas não 
podem conduzir?!
Então entra neste livro 
e deixa-te guiar por um 
mundo divertido de ani-
mais que parecem pes-
soas reais. Sem regras 
nem sinais as estradas 
são uma selva e os peri-
gos muitos mais. 
Boa viagem...
em segurança!

PLANO NACIONAL 
DE LEITURA
Livro recomendado pa-
ra o 2º ano de escolari-
dade, destinado a leitu-
ra autónoma.
Autor: SEROMENHO, 
Pedro - "Porque é que 
os animais não condu-
zem?", Braga, Paleta de 
Letras, 2016. Este livro 
está disponível na Bi-
b l i o t e c a  p a r a 
empréstimo.

Quando somos crian-

ças, todos os adultos 

parecem muuuuuito 

velhinhos.

Mas ser mais velho não 

significa ser chato e dei-

xar de namorar ou de 

dançar. Este livro mos-

tra que a idade não im-

pede que as pessoas se-

jam surpreendentes e 

desejem ser felizes.

Elina Ellis, vencedora 

do prémio Macmillan 

de Ilustração, criou este 

livro para acabar com 

os preconceitos sobre 

as pessoas mais idosas.

 

Livro divertido e nostál-

gico, com ilustrações 

num estilo muito origi-

nal, de uma ilustradora 

inglesa excecionalmen-

te talentosa.

 

No mês em que se co-

memora o Dia dos avós 

(26/julho), esta é a nos-

sa sugestão para mo-

mentos de partilha en-

tre avós e netos, numa 

celebração desta fase 

da vida com alegria, ter-

nura e bom-humor.

Classificação Infantil 

(até 6 anos)

I
niciamos, este mês, a 
apresentação de al-
gumas jovens escri-

toras portuguesas que têm 
vindo a apaixonar muitos 
leitores. Escrevem histó-
rias para todos os gostos 
(do mistério à fantasia, pas-
sando pelas tensões típicas 
das relações familiares) e 
têm uma presença forte 
nas redes sociais. Repre-
sentam uma lufada de ar 
fresco no atual panorama 
literário português. Descu-
b r a  q u e m  s ã o  e s t a s 
autoras-revelação.

Maria Isaac, pseudóni-
mo de uma autora que pre-
fere manter o anonimato, 
nasceu no norte de Portu-
gal, numa pequena vila 
cheia de espaço e onde as 
pessoas sorriem e falam 
alto. É autora dos livros 
Onde Cantam os Grilos, fi-
nalista do Prémio Funda-
ção Eça de Queiroz 2019, e 
O Que Dizer das Flores 

(Cultura Editora, maio de 
2021), e a voz do podcast 
literário "Palavra". Hoje vi-
ve em Lisboa, rodeada de 
livros. Sobre o último título 
publicado, diz a autora:

Bem-vindo a Mont-o-
-Ver! Português que se po-
nha a caminho da monta-
nha,  no inverno,  ou da 
praia, no verão, é certo pas-
sar por esta planície de ca-
naviais; mais certo ainda, 
nem dar por ela. A velha li-
nha férrea passa-lhe ao la-

do e os comboios já nem 
sequer abrandam por aqui. 
Em tanto espaço igual, esta 
é  paisagem fáci l  de se 
perder.

Pois permitam que vos 
apresente os ilustres da vi-
la. O padre Elias Froes, o 
homem santo que tem por 
hábito gastar tempo a pen-
sar no mundo, raramente 
em si próprio. Guarda se-
gredos que mais ninguém 
sabe. Catalina Barbosa, 
aventureira e contestatá-

ria. Menina bem-compor-
tada apenas aos domingos, 
quando a avó a amordaça 
dentro de um vestido boni-
to para ir à missa.

Rosa Duque, a mulher 
que, em tempos, teve tudo 
para ser feliz. Foi vencida 
por um coração partido e 
resgatada por uma flor.

Zé Mau, o terror na vida 
das crianças. Os irmãos 
Mondego, os vilões nas his-
tórias dos adultos.

Este vilarejo pode até 
ser pequeno e parado, mas 
está cheio de gente atrapa-
lhada com muita vida para 
esconder. Descubram co-
migo o que aconteceu, afi-
nal, na noite do grande in-
cêndio de há uma década e 
quem são os verdadeiros 
heróis desta nossa história 
pitoresca, temperada com 
os habituais mal-entendi-
dos. Bem-vindo a Mont-o-
-Ver! E já nos aguçou a 
curiosidade!

ESCRITOR DO MÊS

Maria Isaac
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

D
ecorreu no pas-
sado dia 18 de 
Julho pela ma-

nhã a Missa Solene em hon-
ra do Divino Salvador na 
Paróquia de Castelões de 
Cepeda. 

E s t i ve ra m  p r e s e n t e s 
nesta celebração solene o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes Alexan-
dre Almeida, a vereadora 
Beatriz Meireles, o Presi-
dente da Assembleia Muni-
cipal, o Baptista Pereira, o 
presidente da Junta de Fre-
guesia, Artur Pereira da Sil-
va, o Provedor da Santa Ca-
sa da Misericórdia de Pare-
des,  I l ídio José da Si lva 
Meireles o Comandante da 
GNR do Posto Territorial de 
Paredes, o Sr. Comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes,  juntamente 
com alguns bombeiros que o 
acompanharam e os Mem-
bros eleitos da Comissão 
Permanente do Conselho 
Pastoral, Paroquial do Con-
selho Económico que repre-
sentam todos os grupos 
paroquiais.

Refira-se ainda que devi-
do ao tempo de restrições 
que vivemos devido à CO-
VID-19 esta missa foi cele-
brada respeitando todos os 
protocolos da DGS e com 

lotação reduzida. Entretan-
to e como este ano não es-
tão a ser realizadas as cele-
brações normais, nomeada-
m e n t e  a  r e a l i z a ç ã o  d e 

espetáculos devido à pan-
demia, foi realizada uma 
atuação do Grupo de Fados 
Xaile e Capas Vale do Sousa 
que contou com a presença 

da vereadora da Cultura 
Beatriz Meireles, que de-
correu noite na Igreja Ma-
triz de Paredes no dia 16 de 
Julho último.

Festas da Cidade  
ainda em regime de Pandemia
FESTIVIDADES. Pelo segundo ano consecutivo o Concelho de Paredes não realizou as festas em Honra do Divino Espírito Santo 
devido à Pandemia. Ainda assim e dentro do que foi possível a missa com restrições foi celebrada marcando dessa forma as festivi-
dades religiosas.
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FALECEU

ANTÓNIO FERNANDO 
ALVES DA COSTA
Faleceu no dia 12 de julho com 51 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 

da Costa Verde, nº. 31, Lordelo, Paredes. Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANACLETO TELES COELHO
Faleceu no dia 13 de julho com 85 anos.  
Era natural de Frazão - Paços de Ferreira e 
residente na Rua Ponte do Viveiro, n.º 110, 
(Torre), Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria 

Glória da Silva Cruz.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ALFREDO DA  
SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 20 de julho com 59 anos. Era 
natural de Lordelo/Paredes. Última residência: 
Rua Nova da Campa, nº. 154, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Ana Rosa Machado dos Santos. 
  
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, domingo, dia 25 de julho, às 9 horas na 
Capela de Nsª Senhora do Alívio do Vinhal, Lordelo, Paredes, 
agradecendo, também desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JUSTINO DE  
SOUSA RODRIGUES
Faleceu no dia 19 de julho com 78 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua da Cepeda , n.º 313,   Paredes. Era casado 
com Rosa Moreira.
 

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

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

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

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DAS 
NEVES MOREIRA
Faleceu no dia 10 de julho com 76 anos. Última 

residência: Rua do Cruzeiro, n.º 432, Baltar, 

Paredes. Era casado com Isabel do Rosário da Costa Nunes.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA BARBOSA 
DA COSTA
Faleceu no dia 19 de julho com 87 anos.  
Era natural de Silva- Barcelos e residente  

na Rua  do Cantinho, nº. 177, Vilela, Paredes. Era  viúva de José 
Barbosa de Sousa.

AGRADECIMENTO
Seu filhos e demais família vêm  por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmen-
te, 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 23 de  julho 
pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. An-
tecipadamente 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

CAROLINA MOREIRA
Faleceu no dia 17 de julho com 83 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
em Louredo, Paredes. Era viúva de António 
Lopes Pacheco.

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 in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 24 de julho, pelas 18 horas na Igreja 
Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo também, desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

HUGO RAFAEL FREIRE  
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 3 de julho com 28 anos.  
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era solteiro.
  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 
BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA RITA 
PINHEIRO CARDOSO
Faleceu no dia 18 de julho com 86 anos.  
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era viúva de Venâncio 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça -feira, dia 27 de julho, pelas 20 horas na 
Igreja Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 5 de julho com 52 anos.  

Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rua Agra do Boi , nº. 538, Duas Igrejas, 

Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA ARMINDA  
COELHO DAS NEVES
Faleceu no dia 13 de julho com 78 anos. Era 
natural de Lordelo - Paredes e residente na rua 

da Estrada Nacional 209, n.º 3521, Lordelo, Paredes. Era viúva 
de José Joaquim Moreira dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL AMARO  
SOUSA DA SILVA
Faleceu no dia 17 de julho com 60 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residente  
na Rua Pedrinhas do Sal, n.º 97, Lordelo,  

Paredes.  Era solteiro.

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, domingo, dia 25 de julho, às 8 horas na Capela de S. 
José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JÚLIO DE BESSA
Faleceu no dia 8 de julho com 88 anos.  
Era natural de Sobrosa - Paredes e residente  
na Rua Empresário José Teixeira do Couto, 
n.º 60, r/c, Paredes. Era viúvo de Luísa Nazaré 

Campos Garcês.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

PAREDES

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
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Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
NOME    
MORADA      
CÓDIGO POSTAL         LOCALIDADE         PAÍS         TELEFONE    
PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Rua Dr. José Correia, n.º 71 | 2.º Andar - Esquerdo

4580 - 128 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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