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Francisco Leal, vice-presidente da Câmara Municipal de Paredes:

“A avaliação do nosso 
trabalho será feita 
pelos eleitores”
ENTREVISTA. O vice-presidente da Câmara Municipal de Paredes faz um balanço positivo 

dos quatro anos de mandato da mesma forma que acredita que no futuro os paredenses pode-

rão continuar a esperar um futuro melhor. Do ambiente às concessões de transportes, a entre-

vista de Francisco Leal fala sobre os pelouros pelos quais dá a cara. ENTREVISTA  //  PÁGS 11 a 13

Campanha de  
esterilização de animais  
avança em Paredes
NOTÍCIAS  //  PÁG. 6

Mosteiro de Vilela 
será transformado  
no futuro Museu do 
Mobiliário de Paredes
NOTÍCIAS  //  PÁG. 6
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EDITORIAL/TRIBUTO

A 
16 de Março de 1970, 

nasceu em Paredes 

António José Merino 

Ferreira, filho do Sr. Domingos 

da Rocha Ferreira e de D. Ma-

ria da Conceição Merino dos 

Santos,  e desde miúdo tor-

nou-se uma figura destacada 

entre os jovens da sua idade. 

Ainda criança passou pelo Es-

cutismo, onde se evidenciou 

na grande Alcateia de Lobitos 

como o “Máugli”. Também co-

mo criança e adolescente jo-

gou hóquei em patins em Pa-

redes. Aos 16 anos viveu e 

sentiu o início das rádios locais 

em Portugal, as “rádios pira-

tas”, e tornou-se Radialista. 

Integrado num grupo de jo-

vens de Paredes, ajudou na 

criação da Rádio Paredes, de 

que foi membro ativo até 

1990, quando foi integrar a 

Rádio Terra Verde a tempo 

inteiro, já como jornalista re-

conhecido pelos ouvintes, por 

grandes figuras profissionais 

e pelas entidades locais. Dois 

anos volvidos a Rádio Nova 

contratou-o para os seus qua-

dros, como uma aquisição de 

vantagem sobre as rádios da 

Região. Só que o Tó Ferreira 

(como era conhecido), com a 

sua irreverência, dinâmica e 

sentido de inovação e desafio, 

como é lembrado pelos ami-

gos e colegas, em 1999 pas-

sou a jornalista de televisão na 

SportTV. Aí fez trabalhos que 

o projetaram a nível nacional e 

internacional. Era o Tó a ir 

mais além, com a sua paixão 

pelo jornalismo. Para lhe pres-

tar o tributo merecido, foram 

consultadas, para além da fa-

mília, figuras públicas da polí-

tica, do jornalismo profissio-

nal de referência, colegas de 

infância e do início da carreira 

do Tó, e todos o distinguem 

como uma grande figura do 

Concelho de Paredes, embora 

num curto limite de tempo, 

devido à sua Partida em 2016, 

com surpresa total e com pe-

sar. Ainda a par da atividade 

jornalística, dedicava o maior 

tempo possível à música. E as-

sim, foi DJ em diversas disco-

tecas e bares da região. E ao 

mesmo tempo que apresenta-

va na rádio as novidades musi-

cais, comercializava discos di-

retamente para discotecas e 

bares, tendo acabado por 

montar o seu próprio negócio 

de comercialização de discos. 

Anos mais tarde, em 2014 pla-

neou e executou o Fun Park, 

um grande festival de música 

da região, a par dos eventos 

do campeonato mundial de 

futebol, que superou todos os 

eventos anteriormente reali-

zados na sua cidade. Foi um 

cidadão de Merito Concelhio, 

que não resignou no desen-

volvimento pessoal e queria 

promover os valores da terra 

que o viu nascer. Alguém lhe 

dizia: “Se fizeres metade do 

que sempre propões para rea-

lizar, és um heroi”. O Tó Ferrei-

ra nunca recuou nas suas 

ideias avançadas, e entusias-

mava os outros para que o 

acompanhassem, porque 

assim o mundo ficaria bem 

melhor. A sua família e os 

amigos da comunicação e da 

música, orgulham-se do seu 

Tó. Como refere um seu ami-

go, para ele o “interessante” 

não tinha interesse algum. 

Seus irmãos Drª Otilia Meri-

no e o Tiago, viam nele um 

inconsolado na vida. Ele que-

ria ir mais além, encontrar 

algo mais rico nas pessoas e 

no mundo à sua volta. Os ci-

dadãos consideram-o mere-

cedor de lugar na história lo-

cal.  Saudades, amigo Tó 

Ferreira.

António José Merino Ferreira (Jornalista)

NOTA:

O Progresso de Paredes regressa no próximo dia 3 de Setembro. Desejamos a todos os nossos 

leitores e anunciantes, boas férias.

Esta edição cedo o espaço do meu editorial à minha mãe no texto que dedica ao meu irmão Luís Filipe no aniversário 

da data em que ele partiu há seis anos atrás no dia 1 de Agosto.

Porquê? Porque se ela me deu e dá tanto, este espaço pouco é em troca. Mas sobretudo, porque faço minhas as 

palavras dela e, faço também meus os sentimentos e recordações.

“Luís Filipe, Meu querido filho,

 Ainda ecoam as tuas doces palavras nesta casa onde deste tanta alegria!

 Mas a realidade é tão diferente!

 Sonhos que partiram contigo!

Mas continuas presente nos nossos corações que tanto te amamos!

Não quero escrever mais, as lágrimas não deixam e a saudade abafa!

Paz eterna às vossas almas e até ao dia em que nos abraçaremos.

Creio em Deus e na sua oferta de um Paraíso Bendito para toda a humanidade.

       Tua mãe, 

       Maria Júlia.

EDITORIAL

Caros leitores,
Por
VASCO RIBEIRO
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NOTÍCIAS

O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes apro-
vou por unani-

midade, na reunião do Exe-
cutivo realizada na passada 
sexta-feira, 23 de Julho, as 
medidas de isenção da taxa 
de publicidade e das taxas 
de ocupação de domínio 
público municipal com es-
tacionamento privativo de 
veículos automóveis, de 1 
de Julho até 31 de Dezem-
bro de 2021, para novos 
pedidos, não havendo dis-
pensa de licenciamento.

Estas medidas aplicam-
-se para as empresas que 
encerraram ou suspende-
ram a sua atividade ou que 
viram reduzida a sua ativi-
dade (Lay-off) no contexto 
da pandemia da Covid-19.

Refira-se que será feita a 
devolução do valor pago a 
título de taxa de publicida-
de e das taxas de ocupação 
de domínio público munici-
pal com estacionamento 
privativo de veículos auto-
móveis, de 1 de Julho até 31 
de Dezembro de 2021, de 
processos já licenciados, 
mediante o respetivo pedi-
do. O Executivo da Câmara 
Municipal de Paredes lide-
rado por Alexandre Almei-
d a  d e l i b e r o u  t a m b é m  a 
isenção da taxa de ocupa-
ção de lugar na Feira de Pa-
redes, referente ao tercei-

ro trimestre de 2021, cor-
respondente aos meses de 
Julho, Agosto e Setembro 
de 2021. “É intenção do 
Executivo, manter a aplica-

ção de medidas que visem o 
apoio, de forma a compen-
sar as dificuldades que as 
empresas e os comércios 
atravessam, em virtude, 

q u e r  d o  e n c e r ra m e n t o , 
quer da redução de horário 
dos estabelecimentos e 
ainda da restrição de circu-
lação de pessoas”, referiu o 

autarca. Considerando “as 
dificuldades económicas 
que já se fazem sentir neste 
sector das feiras e merca-
dos”, a autarquia “apoia os 

feirantes de modo a permi-
tir alguma recuperação dos 
prejuízos sofridos por esta 
atividade”, concluiu Alexan-
dre Almeida.

Câmara de Paredes isenta 
pagamento das taxas de publicidade
ISENÇÃO. O Executivo municipal isentou de pagamento as taxas de publicidade e taxas de ocupação de domínio público até ao final do 
ano 2021 novos pedidos para esplanadas e feiras municipais.

A Coligação Primeiro as 
P e s s o a s ,  P S D/C D S - P P, 
apresentou no Tribunal de 
Paredes as listas de candi-
datos à Câmara, Assem-
bleia Municipal e Juntas de 
Freguesia. É de destacar 
que entre os candidatos 

50% são do sexo feminino. 
Para a vereação, por exem-
plo, entre os 16 candida-
tos,  oito são mulheres e 
como cabeça de l ista às 
juntas de freguesia apare-
c e m  t a m b é m  o i t o 
candidatas.

Coligação 
PSD/CDS-PP 
entregou listas no 
Tribunal

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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O 
atual presiden-
te da Câmara 
Municipal de 

Paredes arrancou para as 
eleições de 26 de Setembro 

no Parque da Cidade no 

passado dia 31 de Julho, dia 
em que oficialmente apre-
sentou a sua candidatura a 
mais 4 anos.

"É muito positivo e deve-
ras reconfortante chegar a 
este período da campanha 
eleitoral com a convicção do 
dever cumprido", afirmou, 
elencando depois diversos 
aspetos, como o "conjunto 
de obras realizadas por todo 
o concelho, o muito trabalho 
e dedicação, bem como o 
basta à empresa de água e 
saneamento e a gestão de 
rigor e verdade", começou 
por enunciar.

O autarca salientou que 
estes primeiros quatro anos 

de governação "foi um tem-
po de muito trabalho, com 
algumas  dificuldades, mas 
que  foi um tempo acima de 
tudo positivo e bonito, com 
resultados que estão à vista 
de todos".

Para o próximo ciclo, 
Alexandre Almeida des-
taca como um dos princi-
pais problemas a resolver 
"a falta de saneamento", 
referindo que o alarga-
mento da rede de sanea-
mento "terá a máxima 
prioridade na ação cama-
rária”, caso seja reeleito 
para continuar a gerir os 
destinos dos paredenses. 

Também as acessibilida-

des e as alterações climáti-
cas são outros focos da re-
candidatura de Alexandre 
Almeida e da sua equipa, 
que promete um plano de 
intervenção em toda a rede 
viária interna de Paredes 
até 2030, assim como a des-
poluição do Rio Sousa e qua-
lificação das suas margens e 
do Rio Ferreira. O candidato 
socialista sublinhou ainda “o 
apoio aos mais idosos, a falta 
de habitação social e a falta 
de habitação a custos con-
trolados, sobretudo para 
casais jovens e a criação de 
novos investimentos para o 
concelho e de novos acessos 
às zonas industriais”.

Alexandre Almeida 
apresentou candidatura 
para mais quatro anos

AUTÁRQUICAS. Alexandre Almeida, atual presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, apresentou publicamente, no passado sábado à noite, dia 31 de Julho, a sua 
recandidatura à autarquia paredense no Parque da Cidade.

O Movimento Juntos por 
Paredes, apoiado pelo Nós 
Cidadãos e Aliança, entre-
gou no passado dia 30 de Ju-
lho, ao final da tarde, as listas 
candidatas às eleições autár-
quicas no tribunal de Pare-
des. Para além das candida-
turas à Câmara e Assembleia 
Municipal, foram ainda en-
tregues as listas relativas às 
assembleias de freguesia de 
Cete, Lordelo, Paredes e Re-

carei. Manuel Pinho, líder do 
Movimento e cabeça de lista 
à Câmara Municipal, agrade-
ceu “a todos aqueles que in-
tegram as listas, mas tam-
bém àqueles que ajudaram a 
desenvolver todo o trabalho 
que culminou no ato de en-
trega das listas”, que caracte-
r i z o u  c o m o  “a  p r i m e i ra 
vitória”.

“Paredes terá, nas próxi-
mas eleições autárquicas, 

uma oportunidade para mu-
dar definitivamente o rumo 
que tem acentuado grandes 
desigualdades em todo o 
território do concelho. É 
preciso mudar, deixar de la-
do os velhos interesses dos 
partidos instalados, que, por 
incapacidade ou irrespon-
sabilidade, falharam no con-
celho de Paredes. É um novo 
tempo! É tempo de apostar 
num movimento de cidada-

nia forte, coeso e verdadei-
ramente interessado no 
melhor para Paredes”, refe-
riu o candidato. 

Manuel Pinho realçou, 
ainda, que as candidaturas 
às juntas de freguesia apre-
sentadas “são candidaturas 
ve n c e d o ra s ,  c o m  g e n t e 
comprometida, audaz e mo-
tivada. O Movimento Jun-
tos por Paredes, apesar de 
não apresentar listas em to-

Manuel Pinho: “Esta é a nossa primeira vitória. 
Estamos a fazer história em Paredes.”

das as freguesias, está a tra-
balhar num projeto de de-
senvolvimento para todas 
elas e apoiará as candidatu-

ras que estiverem em con-
sonância com o seu projeto 
p e l o  r e a l  i n t e r e s s e  d o s 
paredenses”.
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D
ecorreu na ma-
nhã do passado 
dia 3 de Agosto, a 

apresentação do projeto de 
esterilização dos animais e a 
celebração dos protocolos 
com várias clínicas veteriná-
r i a s  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes. 

O Município de Paredes é 
o segundo Concelho da Área 
Metropolitana do Porto que 
mais promoveu ações de 
sensibilização junto da po-
pulação. É de referir que, 
apesar da lei 27/2016 de 23 
de agosto que “aprova medi-
das para a criação de uma 
rede de centros de recolha 
oficial de animais e estabele-
ce a proibição do abate de 
animais errantes como for-
ma de controlo da população 
animal”, o Município decidiu 
fazer mais pelos animais e 
não só o que estavam legal-
mente obrigados a fazer. 

Assim “para além da cons-
trução do novo canil munici-
pal – que tem capacidade 
para 40 cães e 24 gatos, foi 
criado, também, um projeto 
no âmbito da esterilização 
dos animais em parceria com 
os seguintes Centros de 
Atendimento Médico Vete-
rinário: Hospital Veterinário 
de Paredes – Breed, Clínica 
Veterinária de Gandra, Clíni-

ca Veterinária LuisaVet e 
Centro Veterinário de Re-
bordosa”, conforme referiu o 
vice-presidente da Câmara 
Municipal, Francisco Leal. 

Este programa de incenti-
vo, com um investimento de 
100 mil euros, “pretende 
controlar o nascimento exa-
gerado de animais, que aca-
bam por ser abandonados, 

através da esterilização dos 
animais de companhia (cães 
e gatos), havendo, assim, um 
apoio direto a todas as famí-
lias residentes no concelho”, 
sublinhou o autarca. 

O projeto tem duas mo-
dalidades: cheque de esteri-
lização – atribuído aos ani-
mais cujos detentores este-
j a m  e m  s i t u a ç ã o  d e 

vulnerabilidade económica 
sendo que primeiramente os 
detentores são submetidos a 
uma avaliação, permitindo 
que esta intervenção seja 
feita a custo zero para a famí-
lia; e vale de esterilização, 
em que uma parte do valor 
da intervenção é pago pelo 
Município e o restante fica a 
cargo do munícipe.

Campanha de esterilização  
de animais avança em Paredes
VACINAÇÃO. A Câmara Municipal de Paredes vai ajudar as famílias paredenses a esterilizar os seus animais de companhia através da 
oferta de um cheque que poderá ser descontado numa das clínicas parceiras da Autarquia.

Decorreu na manhã do 
passado dia 3 de Agosto a 
inauguração da requalifica-
ção da escadaria frontal ao 
Tribunal da Justiça da cidade 
de Paredes. Esta obra teve 
início no mês de Maio e ter-
minou no mês de Julho, sen-
do inteiramente executada 
por funcionários da Câmara 
Municipal, desde jardinei-
ros, serralheiros, carpintei-
ros, eletricistas e trolhas. 
Esta requalificação envolveu 

o jardim e a sua área circun-
dante. O objetivo foi tornar o 
espaço mais agradável e, 
também, criar um palco para 
vários acontecimentos que 

possam surgir na cidade de 
Paredes, conforme subli-
nhou na inauguração do es-
paço o presidente da Câma-
ra Alexandre Almeida.

Escadaria do Tribunal 
foi requalificada
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A 
dupla de arquite-
tos Rui  Dinis e 
Henrique Mar-

ques é responsável pelo es-
tudo do Museu do Mobiliário 
que será agora submetido à 
Direção Regional de Cultura 
do Norte. Na apresentação 
do projeto à imprensa, às as-
sociações locais e ao executi-
vo da Junta de Freguesia de 
Vilela, o presidente da Câ-
mara de Paredes, Alexandre 
Almeida, sublinhou “que esta 
era uma ideia pensada desde 
o início do seu mandato, que 
vai permitir criar um museu 
totalmente dedicado à in-
dústria do mobiliário”.

O estudo do futuro Mu-
seu do Mobiliário a instalar 
no Mosteiro de Vilela, imóvel 
propriedade da Câmara de 
Paredes e classificado como 
Monumento de Interesse 
Público, prevê, segundo os 
arquitetos Rui Dinis e Henri-
que Marques, “uma inter-
venção de diálogo com 10 
séculos de história, manten-
do-se a traça do interior e 
exterior do edifício”.

O Museu dedicado ao 
Mobiliário terá uma sala de 
exposição permanente e sa-
las para exposições tempo-
rárias, um espaço para de-

monstração ao vivo das téc-
nicas de transformação da 
madeira, nomeadamente da 
Arte da Talha, um espaço pa-
ra Incubadora de Design, e 
Espaço para Bar e Restaura-
ção e um auditório. 

“Sendo Paredes o maior 

produtor de mobiliário do 
País, há muito que se impunha 
a criação de um Museu do Mo-
biliário neste território. Um 
museu que retratasse a histó-
ria do mobiliário até aos dias 
de hoje e o que originou a fixa-
ção desta indústria no conce-

lho de Paredes e fosse uma 
homenagem aos muitos tra-
balhadores e empreendedo-
res de Paredes nesta indús-
tria. Pretende-se, assim, dar 
uma perspetiva da história do 
mobiliário, que integre um es-
paço que permita fomentar 
workshops, por exemplo, so-
bre talha, mostrar o trabalhar 
da talha ao vivo, sendo nosso 
objetivo criar um espaço com 
vida”, refere o autarca.

Com a criação do Museu 
do Mobiliário, em Vilela, e do 
Parque Temático da Madeira, 
em Vandoma, estão criadas as 
condições para Paredes abrir 
a s  p o r t a s  a o  Tu r i s m o 
Industrial.

Mosteiro de Vilela será  
transformado no futuro Museu 
do Mobiliário de Paredes
MUSEU. Foi apresentado na passada terça-feira, 3 de Agosto, o estudo que prevê a 
criação do futuro Museu do Mobiliário no Mosteiro de Vilela. Este será o primeiro 
Museu de Paredes.

O Comando Territorial do Porto, atra-
vés do Núcleo de Investigação Criminal 
(NIC) de Penafiel, deteve no passado dia 2 
de Agosto, um homem de 38 anos, por rou-
bo em farmácia, no concelho de Paredes. 
No âmbito de um alerta a dar conta de um 
roubo numa farmácia, os militares da Guar-
da encetaram de imediato diligências poli-
ciais que permitiram identificar e deter o 
suspeito que, com recurso a uma réplica de 
arma de fogo, entrou no interior da farmá-
cia e roubou dinheiro em numerário. No 
seguimento da ação policial, foram recu-
perados 15 euros em numerário e apreen-
dido diverso material, destacando-se: 
Uma réplica de arma de fogo; um passa-
-montanhas; um par de luvas; um capacete; 
uma mochila e diversas peças de roupa. O 
detido, com antecedentes criminais por 
tráfico de estupefacientes,  foi constituído 
arguido, e os factos foram remetidos ao 
Tribunal Judicial de Paredes.

Detido por roubo 
em farmácia 
de Paredes
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DIVERSOS

(continuação da edição anterior)

1.º

Uma compra de Brás Ribeiro, de três casas 
com uma coutada no meio e um pedaço da ca-
vada detrás às presas da Ribeira. E porque isto 
não andava emprazado, obrigou o Mosteiro a 
q u e  s e  f i z e s s e  p ra z o ,  o  q u a l  s e  f e z  e m 
24/10/1672. Como não pagava nada de renda, 
lhe lançaram a renda de 40 reis (em dinheiro). 
Tem este prazo de lutuosa outro tanto como 
de renda. Foi tabelião António Gomes de 
Sousa.
Está este prazo no Caderno que tem título 2.º 
Caderno dos prazos que andavam soltos, fls. 
218, ou no Livro 9, fls. 373. Brás Ribeiro foi 1.ª 
vida no prazo; sua mulher, Catarina Gaspar, 2.ª 
vida; em 3.ª vida foi a filha, Paula Ribeiro, que 
casou a 12/01/1671, na igreja paroquial da 
Sobreira, com André Alves, filho de outro An-
dré Alves e de sua mulher, Maria Gonçalves, 
moradores no lugar de Recarei. Paula Ribeiro 
faleceu a 02/03/1712.
Em 20/07/1697, André Álvares vendeu a 
Águeda Nogueira, de Aguiar de Sousa, uma ca-
sa com sua esterqueira desde a esquina da 
porta para baixo com uma corte no fim dela, 
por preço de 14.000 reis. Foi tabelião Manuel 
de Seabra, no concelho de Aguiar de Sousa.
Mais tarde, em 05/05/1732, Catarina Noguei-
ra vendeu a João Fernandes uma casa com sua 
esterqueira desde a esquina da porta para bai-
xo com uma corte no fim dela, por preço de 
14.000 reis. Foi tabelião Custódio Nunes Coe-
lho, no concelho de Aguiar de Sousa.

Brás Ribeiro e sua mulher Catarina Gaspar ti-
veram ainda as seguintes filhas: Catarina Gas-
par, que casou a 20/02/1667, na igreja paro-
quial da Sobreira, com Domingos Manuel, fi-
lho de Diogo Dias e de sua mulher, Maria 
Manuel, moradores no lugar de Casconha; 
Isabel Gaspar, que casou a 05/02/1679, na 
igreja paroquial da Sobreira, com João Gon-
çalves, filho de António Gonçalves e de sua 
mulher, Maria Belchior, moradores na fregue-
sia de Baltar. Em 09/11/1689, estes dois 
cunhados, genros de Brás Ribeiro, venderam 
uma casa com sua esterqueira e anteporta, 

por preço de 15.000 reis, a Inácio João, da So-
breira. Foi tabelião João de Almeida Ferreira, 
de Aguiar de Sousa.

2.º

Trazia o referido Domingos Manuel (genro de 
Brás Ribeiro), da Sobreira, umas casas, cortes, 
celeiro com sua horta e eira, de que não paga-
va nada ao Mosteiro de Paço de Sousa. Este 
obrigou ao sobredito a fazer prazo, o qual se 
fez em 19/10/1672. Está o prazo no caderno 
que tem o título de 2.º Caderno dos prazos que 
andavam soltos, fls.34, com a renda de 65 reis 
(em dinheiro). Tem este prazo de lutuosa outro 
tanto de renda e as mais condições ordinárias. 
Foi tabelião António Gomes de Sousa, no con-
celho de Arrifana.
Em 20/11/1698, Domingos Manuel fez uma 
doação a sua filha Maria das casas onde vive 
Manuel João. Foi tabelião Manuel de Seabra. E 
logo a 23 do mesmo mês a venderão a Diogo 
Garcia por preço de 18.000 reis. Escritura de 
venda feita pelo mesmo tabelião.
Diogo Garcia nomeou em seu filho Padre Ma-
nuel Garcia Diniz. Este, por sua vez, nomeou 
em seu irmão, Domingos Garcia Diniz. Em 
03/01/1766, a Mesa Abacial deu autoridade a 
esta nomeação.

A Mesa Abacial deu autoridade a uma doação 
que fez Domingos Manuel a seu filho Manuel 
Ribeiro, deste título e de um outro. Foi tabe-
lião Bernardo Luís, no concelho de Aguiar de 
Sousa.
Manuel Ribeiro faleceu a 16/02/1734 e casou 
a 18/10/1723, na igreja paroquial da Sobreira, 
com Eufrásia da Cunha, filha de Domingos da 
Cunha e de sua mulher Maria Nogueira, mora-
dores em Castromil.

3.º

Trazia o referido André Alves (genro de Brás 
Ribeiro) uma casa de que não pagava renda ao 
Mosteiro de Paço de Sousa. Este obrigou ao 
sobredito fazer prazo,  o  qual  se fez em 
24/10/1672. Está o prazo no caderno que tem 
título de 2.º Caderno dos prazos que andavam 
soltos, fls.14, com a renda de 15 reis (em di-
nheiro). Foi tabelião António Gomes de Sousa, 
no concelho de Arrifana.
André Álvares foi 1.ª vida e sua mulher, Paula 
Ribeiro, 2.ª vida.
Diogo Garcia comprou esta propriedade e a 
nomeou em seu filho, Padre Manuel Garcia 
Diniz. Este, por sua vez, nomeou em seu irmão, 
Domingos Garcia Diniz.

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Fundo de Vila - III  
(aldeia de Castromil)
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F
oi aprovada por Conselho de Ministros uma 
Resolução que prorroga a situação de calami-
dade em Portugal Continental, até 31 de 

Agosto de 2021.
O diploma entrou em vigor em 1 de Agosto de 2021, 
e estabelece um novo regime de desconfinamento 
que é igual em todo o continente.
O comércio, a restauração, os casamentos, os bapti-
zados, e os eventos culturais voltam a funcionar nos 
horários que eram habituais, porém, terão de encer-

rar às 2h e cumprir as regras impostas pela Direcção 
Geral de Saúde (DGS).
Passará a fazer parte da rotina da população a exibi-
ção do certificado digital, ou do teste negativo à Co-
vid-19, para participar em eventos, frequentar res-
taurantes, ou ir ao ginásio, por exemplo.
Deixam de existir restrições adaptadas à situação de 
cada concelho, e vão existir várias fases para o des-
confinamento, até que se atinja 70% da população 
com a vacinação completa.
Por sua vez a nível económico, como a pandemia 
veio trazer quebras a nível empresarial, as empresas 
com quebras iguais ou superiores a 25%, poderão 
prolongar o Apoio à Retoma Progressiva, até que a 
situação pandémica se encontre normalizada no 
país.
Se a quebra na facturação for superior a 75% as em-
presas podem reduzir o período normal de trabalho 
(PNT) até 100%, no caso das empresas se enqua-
drem no sector de bares, discotecas, por exemplo. 
Se o sector de actividade for diferente, a redução 

dos trabalhadores está limitada a 75%, e os estabe-
lecimentos mantém-se abertos.
Estas medidas visam a manutenção dos postos de 
trabalho, num período difícil da vida de muitos 
portugueses.
No que concerne aos créditos das famílias, de real-
çar que, até 31 de Agosto, as instituições financei-
ras, devem avaliar a capacidade financeira dos seus 
clientes, e até 15 de Setembro, caso se justifique, 
deverão ser apresentadas propostas para melhora-
mento de condições contratuais,  para evitar 
incumprimentos. 
Sendo que, as famílias com crédito habitação ficam 
protegidas por 90 dias, não podendo as instituições 
financeiras resolver os contratos, ou intentar ac-
ções judiciais.
Assim, devemos interpretar estas medidas com espe-
rança no futuro mais risonho, que a sociedade e a eco-
nomia recuperem, e que a taxa de vacinação traga a 
normalidade tão desejada por todos, depois de dois 
confinamentos que vieram suspender tantas vidas!

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O País a Desconfinar

A 
Vulnerabilidade de sermos autênticos é a 
verdadeira força para sermos felizes! E é 
preciso coragem para assumir as nossas fra-

gilidades, pois trazem consigo a verdadeira cura - 
Somos seres humanos e é preciso aceitar que, como 
tal, temos limites!
Como a cientista social Brené Brown refere, no seu 
TEDx sobre “O Poder da Vulnerabilidade”, a “vulne-
rabilidade não é fraqueza, é coragem! Soa como ver-
dade e sente-se como coragem. Verdade e coragem 
não são sempre confortáveis, mas elas nunca são 
fraqueza.”
A pesquisadora explora como é impossível alcançar-
mos os nossos objetivos se não aceitarmos quem 
somos, os nossos erros, inseguranças e dúvidas. Ela 
desconstrói a palavra vulnerabilidade, deixando cla-
ro que as pessoas que têm coragem, na verdade, são 
aquelas que não têm medo de se demonstrarem vul-
neráveis. Na verdade, é quando nos mostramos im-
perfeitos para o mundo que nos tornamos pessoas 

mais fortes. Até porque é muito mais difícil assumir 
as nossas dificuldades e fragilidades do que viver 
uma vida tentando ser perfeito o tempo todo. 
Na verdade, passamos a vida em busca da felicidade 
e fazemos de tudo para sermos mais felizes, contudo 
esquecemo-nos de fazer o mais importante: SER. 
Hoje em dia, todas as pessoas que eu conheço que-
rem ser felizes e quase todas elas andam em busca 
da sua felicidade. Quem não? E, se há uns anos atrás, 
a felicidade não era um tema de destaque, pois pare-
cia que tudo estava orquestrado para ser como era…
crescer, estudar, trabalhar numa arte para a vida in-
teira, casar, ter filhos…! A verdade é que hoje, a bus-

ca da nossa felicidade, passou a ser uma das ordens 
do dia. Muitas pessoas fazem yoga, praticam medi-
tação, participam em formações e workshops de 
desenvolvimento pessoal e espiritual, fazem várias 
terapias, frequentam círculos de despertar, nutrem-
-se mais, procurando sanar as suas feridas e amar-se 
mais e mais.  E de facto, tudo isto ajuda, mas não é 
suficiente.
A verdade é que é preciso ter coragem para se ser 
feliz.  E ter coragem para ser feliz é assumir a 
Vulnerabilidade. 
Ter coragem para se ser feliz é assumir-se verdadei-
ramente quem se é, mesmo com medo de ser rejeita-
do, abandonado ou criticado. É expor-se com tudo 
aquilo que se pensa e que se sente. É assumir a vul-
nerabilidade, mesmo com medo de não ser aceite, 
porque a verdadeira aceitação já se deu dentro de Si.
Ter coragem para se ser feliz é trazer o imenso co-
nhecimento que se adquiriu nas formações de de-
senvolvimento pessoal ao corpo e manifestá-lo. É 
dar a mão ao medo e caminhar com ele lado a lado. E 
isso dá trabalho, requer tempo, disciplina e muita 
autocompaixão consigo mesmo.
Ter coragem para ser feliz é deixar as desculpas de 
“não ser suficiente”.
Ter coragem para se ser feliz é sentar-se frente a 
frente consigo mesmo e gritar “Basta!”, reconhecen-
do que a sua zona de conforto já não é suficiente pa-
ra colocar em prática os seus dons, os seus talentos. 
E que as desculpas de “não ser suficiente já não lhe 
servem”, porque o mundo está à sua espera.

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

É preciso coragem para ser feliz
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PUB

D
ecorreu na sema-
na de 26 a 30 de 
Julho o Progra-

ma "Férias inclusivas". 
O Município de Paredes, 

em parceria com o CLDS 4G 
Projeto Paredes Integra, di-
namizou pela primeira vez, o 
Projeto Férias Inclusivas, 
uma Iniciativa que visa a ocu-
pação de tempos livres de 
crianças e jovens dos 10 aos 
18 anos de idade (não institu-
cionalizados), com deficiên-
cia ou incapacidade, propor-
cionando-lhes experiências 
únicas e o contacto com rea-
lidades a que, de outra forma, 

não teriam acesso. Para além 
da componente lúdica, cultu-
ral, desportiva e terapêutica, 
o Projeto tem subjacente 
uma forte componente social 
na medida em que dá respos-

ta às necessidades identifica-
das pelas famílias, face à ine-
xistência de Programas de 
Ocupação de Tempos Livres 
adequados a este público, so-
bretudo durante as interrup-

ções letivas e férias escola-
res.  Uma semana divertida, 
em que os jovens tiveram 
oportunidade de executar 
atividades, tais como, Man-
dala Yoga no Parque da Cida-
de, frequentarem o Oporto 
Buggs Adventure em Baltar, 
visitaram o Parque e Museu 
de Serralves no Porto, reali-
zaram atividades na Quinta 
Sol - Centro Social de Soute-
lo, ida à praia de Matosinhos 
aprendendo a surfar, jogar 
Golfe no Campo de Golfe de 
Vila Cova de Carros, adqui-
rindo assim, várias experien-
cias inesquecíveis.

Férias Inclusivas 
- Ocupação  
de Tempos Livres 
FÉRIAS. A ocupação dos tempos livres através do programa Férias Inclusivas conti-
nua a decorrer. Foram várias atividades que os participantes estiveram envolvidos.

A Associação dos Muni-
cípios do Parque das Serras 
do Porto, organizou um 
evento de controlo de es-
pécies invasoras no âmbito 
do projeto “Gestão ativa de 
áreas ocupadas com espé-
cies invasoras no Parque 
Serras do Porto”, financia-
do pelo PO SEUR, com a 
colaboração da equipa das 
INVASORAS.PT e do CRE.
Porto/ FUTURO.

O CRE.Porto é uma re-
de de educação-ação para 

a sustentabilidade lidera-
da pela Universidade Ca-
tólica Portuguesa – Porto 
e pela Área Metropolita-
na do Porto. De referir 
que esta entidade colabo-
rou com a Associação de 
Municípios Parque das 
Serras do Porto, ao nível 
da gestão das inscrições 
dos voluntários, colabo-
rou nas ações de demons-
tração e assegurou o se-
guro para atividade em 
causa.

Ações de Controlo  
de Espécies Invasoras no 
território do Parque

Decorreu na manhã do 
passado dia 31 de Julho o 
percurso ao Trilho de Gon-
dalães, integra a Rota do Tre-
moço que liga as freguesias 
da freguesia de Paredes e 
tem ligação ao Trilho de Lou-
redo da serra (Rota dos Bra-
sileiros de torna-viagem).

Ao longo deste caminho, 
percebemos a forte presen-
ça agrícola pelos extensos 

campos de milho com que 
fomos confrontados, assim 
como, a plantação do tremo-
ço. Destacam-se também as 
ramadas de vinho verde des-
ta região tão apreciadas. 

Em termos arquitectóni-
cos, apreciamos a Igreja Ma-
triz de S.Pedro, o Portal e 
Brasão Barroco da Quinta do 
Bernaldo, a Quinta da Quin-
t ã  d e  C i m a  -  Q u i n t a  d o 

Fayard, e a Quinta de Mário 
Gonçalves. Passando pela 
Ribeira de Asmes (Febros ou 
Sentiais) que potencia a rega 
dos terrenos agrícolas.

Este trilho traça-nos um 
retrato da freguesia de Gon-
dalães com paisagens rurais 
magníficas, onde se conser-
vam todas as condições para 
a proliferação de uma biodi-
versidade riquíssima.

Descobrir Paredes:  
“Trilho de Gondalães” 
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Vivemos uma época em 
que falar de ambiente é es-
sencial, como definiria o tra-
balho efetuado nestes qua-
t r o  a n o s  e m  t e r m o s 
ambientais?

A avaliação do nosso tra-
balho será feita pelo escru-
tino dos eleitores. O que 
posso referir é que as ques-
tões ambientais assumiram 
um papel primordial nestes 
quatro anos de mandato.  
Houve uma preocupação 
com a despoluição dos nos-
sos rios Sousa e Ferreira. O 
Rio Ferreira pelos sucessi-

vos atentados que ao longo 
dos anos foi vítima é aquele 
que mereceu e merece a 
maior atenção da nossa 
parte. O funcionamento 
(que infelizmente tarda) em 
pleno da ETAR de Paços de 
Ferreira, tem impedido a 
recuperação do rio. 

O  R i o  S o u s a  t a m b é m 
tem merecido a nossa aten-
ção e será objeto de requa-
lificação, através dos proje-
tos desenvolvidos quer pe-
la Associação Serras do 
Parque do Porto, quer atra-
vés dos vários projetos em 

desenvolvimento com a 
Associação de Municípios 
de Vale do Sousa. Os proje-
tos intermunicipais de re-
cuperação dos rios assu-
mem, assim, uma importân-
cia vital, permitindo uma 
m a i o r  e f i c á c i a  d a s 
intervenções.

Ainda em termos am-
bientais é importante refe-
rir a construção dos Par-
ques Urbanos de Louredo, 
Cete, Vandoma e o alarga-
mento do Parque da Cidade 
de Paredes que, juntamen-
te com os já existentes, no-

meadamente em Lordelo, 
Rebordosa, Vilela e Beire 
assumiram uma enorme im-
portância de “descompres-
são” no período pandémico 
que vivemos.

Mas, julgo que a medida 
mais importante que foi as-
sumida neste mandato foi 
sem sombra de dúvida a de-
cisão de resgatar a conces-
são de água e saneamento e 
que permitirá ao Município 
de Paredes apostar na am-
pliação da rede de sanea-
mento em todo o concelho. 
Não é compreensível que 

em pleno século XXI exis-
tam prédios coletivos, mes-
mo nas cidades, sem ligação 
ao saneamento público.

O reforço da rede de sa-
neamento permitirá resol-
ver muitos problemas am-
bientais resultantes de des-
cargas ilegais.

Sublinho também que, 
em termos da política de 
defesa animal, deu frutos a 
aposta municipal nas políti-
cas de adoção responsável, 
através de vários incenti-
vos, como oferta do chip, 
primeiras vacinas e esterili-

zação e as inúmeras campa-
nhas de sensibilização, no-
meadamente junto da co-
m u n i d a d e  e s c o l a r . 
Avançamos ainda com a 
construção do novo canil, a 
aquisição de uma nova via-
tura para recolha de ani-
mais e reforçamos os meios 
físicos e humanos, o que 
demonstra também aqui a 
nossa preocupação. 

Finalmente, foi feito um 
reforço nos meios humanos 
e equipamentos na recolha 
dos resíduos sólidos urba-
nos,  cujo sector foi  uma 

Francisco Leal, vice-presidente da Câmara Municipal de Paredes:

“A avaliação do nosso 
trabalho será feita pelos eleitores”
ENTREVISTA. O vice-presidente da Câmara Municipal de Paredes faz um balanço positivo dos quatro anos de mandato da mesma 
forma que acredita que no futuro os paredenses poderão continuar a esperar um futuro melhor. Do ambiente às concessões de trans-
portes, a entrevista de Francisco Leal fala sobre os pelouros pelos quais dá a cara.
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mais-valia no combate à 
pandemia. Foi reforçada a 
recolha seletiva que permi-
tiu aumentar a nossa taxa 
de reciclagem. 

Importa ainda referir o 
extraordinário trabalho de-
senvolvido pelas nossas es-
colas no projeto europeu 
“Eco-Escolas” que envolve 
as crianças e jovens nas 
questões ambientais tendo 
recebido a bandeira verde 
do projeto 20 estabeleci-
m e n t o s  d e  e n s i n o  d o 
concelho.

Mas o ambiente precisa 
de mais. Precisa do contri-
buto de todos. A nossa res-
ponsabilidade, enquanto 
cidadãos, é essencial para 
melhorar o meio ambiente 
e garantir o nosso futuro e 
dos nossos filhos. 

 
Caminhamos numa so-

ciedade que combate as 
emissões de CO2, existe al-
gum plano a médio curto 
prazo para essas diminui-
ç õ e s  n o  M u n i c í p i o  d e 
Paredes?

 O Município de Paredes 
tem apostado sempre que 
possível nas chamadas me-
didas amigas do ambiente 
como é o caso da colocação 
de painéis fotovoltaicos e 
da substituição da ilumina-
ção pública por luminárias 
LED, que com a redução 
consumo efetivo permitirá 
reduzir a emissões carbóni-
cas. Outra medida impor-
tante para a redução do 
Co2 será a implementação 
do passe único na área me-
tropolitana que irá promo-
ver a utilização de trans-
portes públicos como o au-
tocarro e o comboio em 
d e t r i m e n t o  d o  v e í c u l o 
particular.

O rio Ferreira e a sua re-
cuperação são essenciais. 
Como descreveria o que 
tem sido feito para a recu-
peração deste rio?

O Rio Ferreira foi aquele 
que mereceu e merece a 
maior atenção da nossa par-
te. O Município tem acompa-
nhado a problemática do Rio 
Ferreira com bastante aten-
ção. Infelizmente na ETAR 
de Paços de Ferreira não te-
mos qualquer intervenção 
direta, uma vez que ela é da 
responsabilidade da Câmara 
Municipal de Paços de Fer-
reira. Mas, enquanto decor-

riam os trabalhos nesta 
ETAR, não estivemos para-

dos e fomos junto da APA - 
Agência Portuguesa do Am-

biente e do Ministério do 
Ambiente procurar soluções 

para recuperar o Rio Ferrei-
ra, em Lordelo. Felizmente 

os nossos esforços foram 
comtemplados com a dispo-
nibilização de uma verba de 
1.800 000 € que permitirá 
devolver o rio à população. 
Esta intervenção passará pe-
la retirada do emissário ina-
tivo existente no leito do rio 
e abrangerá todas as mar-
gens e leito do rio. O projeto 
de recuperação do leito do 
rio e das suas margens prevê 
iniciar na zona da Torre dos 
Alcoforados até ao limite da 
freguesia de Lordelo com So-
brado. O projeto está con-
cluído e brevemente iremos 
iniciar os trabalhos.  Mas te-
remos de continuar alertas 
para que os erros do passado 
não se repitam. 

A questão de Baltar não 
pode ser esquecida. Os es-
tudos existentes e o plano 
de concretização da futura 
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central de compostagem 
o f e r e c e m  s e g u r a n ç a 
ambiental?

Esta questão já foi debati-
da e esclarecida nas várias 
sessões realizadas em Baltar 
e na visita às instalações da 
LIPOR. É evidente que o Mu-
nicípio de Paredes não daria 
o seu aval a este projeto se 
não estivesse consciente da 
sua segurança ambiental. 
Mas o presidente da Câmara 
Municipal, Alexandre Almei-
da foi mais longe, ao solicitar 
um estudo de impacto am-
biental e a fazer depender a 
instalação desta fábrica des-
tes estudos. Aliás este tipo 
de infra-estruturas é apon-
tado, por todas as entidades 
do sector ambiental, como o 
caminho a seguir na valoriza-
ção destes resíduos a exem-
plo do que acontece com o 
papel, o vidro e o plástico. 

 Estamos, finalmente, a 
entrar no desconfinamen-
to. Sendo responsável pe-
los Mercados e Feiras, co-
mo definiria estes tempos 
que vivemos de pandemia 
e a sua repercussão na eco-
nomia do Concelho?

 As feiras foi um dos se-
tores que mais sofreu com 
esta pandemia. Foi um sec-
tor que, durante muito tem-
po, esteve completamente 
parado,  o que provocou 
perdas económicas signifi-
cativas para os comercian-
tes originando alguns dra-
mas familiares. O Municí-
pio de Paredes não passou 
ao lado deste problema e 
desde logo isentou os co-
merciantes do pagamento 
das taxas devidas pelos es-
paços. E pese embora as fei-
ras já tenham retomado a 
sua atividade o Município 

de Paredes continua a isen-
tar estas. Este setor como 
os da restauração, comér-
cio e serviços foram pro-
fundamente abalados e a 
verdade é que a normalida-
de demora a chegar. É pre-
ciso ser muita resiliência 
para vencer estes tempos 
difíceis 

E no balanço dos quatro 
anos qual a sua opinião?

Apesar de todos os con-
dicionalismos, principal-
mente nestes dois anos de 
pandemia, o balanço é cla-
ramente positivo. Depois 
de nos primeiros dois anos 
nos termos focado em co-
nhecer e organizar a Câma-
ra fomos surpreendidos 
por dois anos de pandemia 
que nos obrigou, não só a 
nós, mas a todos, a repensar 
a nossa forma de trabalhar, 
de conviver e de viver. Fo-
ram tempos difíceis que nos 
obrigaram a repensar prio-
ridades e linhas de ação, 
mas a verdade é que foi 
possível continuar a desen-
volver o concelho. As obras 
realizadas e em curso em 
todas as freguesias do con-
celho são a prova do traba-
lho desenvolvido.

O Dr. Francisco Leal é, 
igualmente, o vereador 
responsável pelo pelouro 
do Planeamento e Urba-
nismo. Como definiria o 
seu trabalho nestes quatro 
anos nestas áreas? 

Desde o início do nosso 

mandato que sentimos uma 
forte procura de investido-
res imobiliários no nosso 
concelho. A verdade é que 
apesar da crise provocada 
pela pandemia, o sector imo-
biliário, a exemplo do que 
acontece em todo o país con-
tinua a crescer. No urbanis-
mo temos sentido um núme-
ro crescente de projetos de 
particulares, mas também de 
empresas que se fixaram no 
concelho de Paredes. Apos-
támos na disciplina urbanís-
tica, no melhoramento das 
vias de comunicações, na 
construção dos passeios e 
em tudo o que contribuísse 
para a melhoria da qualidade 
de vida e segurança das 
pessoas.

Na parte do planeamen-
to temos tido um duro tra-
balho de revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 
resultado das imposições 
legais e da falta de infra-es-
truturas básica, nomeada-
mente saneamento que nos 
obrigam a constantes nego-
ciações com as tutelas.

No cômputo geral penso 
que o trabalho foi positivo, 
obviamente que existem al-
gumas situações em que é 
possível melhorar e é nesse 
s e n t i d o  q u e  i r e m o s 
trabalhar.

Um Concelho que tem 
três cidades será um Con-
celho com capacidade para 
se  impor como um dos 
mais importantes da área 
Metropolitana do Porto?

O Concelho de Paredes 
pela sua grandiosidade, pela 
sua diversidade, pela sua in-
dústria e pela sua localização 
tem todas as condições para 
se tornar uma referência na 
AM Porto. O concelho de Pa-
redes é servido por excelen-
tes redes viárias que nos per-
mitem rapidamente chegar 
ao Porto, ao aeroporto, ao 
Porto de Leixões essenciais 
para a vida dos particulares e 
das empresas. Por outro la-
do, o Município de Paredes é 
detentor de património ar-
queológico, cultural e am-
biental capaz de cativar to-
dos os que nos visitam. Estas 
características associadas 
aos novos projetos em curso 
na cidade de Paredes, como 
o Multiusos, Piscina ao ar li-
vre e Auditório, darão ao 
concelho de Paredes uma 
nova centralidade dentro da 
Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d o 
Porto.

 
Está em vista para um 

futuro próximo a criação 
de uma linha municipal de 
transportes públicos? Isto 
é, existe algum projeto do 
executivo que venha no fu-
turo a criar uma rede de 
transportes concelhios 
que vise aproximar a sede 
do Concelho de todas as 
suas freguesias?

Com os novos concursos 
de concessão de transportes 
a decorrer na área metropo-
litana do Porto será melho-
rada a rede de transportes 
quer interna quer externa do 

concelho. O concurso que se 
encontra em curso irá refor-
çar em qualidade e quantida-
de a rede de transportes pú-
blicos que aproximará todas 
as freguesias do centro de 
Paredes, mas também dos 
restantes concelhos da área 
metropolitana.

Acredita que Paredes 
está preparado para en-
frentar o futuro e aprovei-
tar as verbas que chegarão 
d a  c h a m a d a  " b a z u c a " 
financeira? 

 Este executivo já de-
monstrou que é capaz de 
aproveitar todos os fundos 
disponíveis, bastando para 
tal, atentar nas obras de re-
qualificação das escolas bá-
sicas e secundárias de Lorde-
lo e Rebordosa, no Pavilhão 
de Astromil, da construção 
dos inúmeros passeios em 
todas as freguesias, do Mul-
tiusos de Paredes, das redes 
de saneamento na Sobreira e 
Recarei, nos projetos de re-
qualificação dos Rio Ferreira 
e Sousa, entre outros. Penso 
que isto é a prova suficiente 
da capacidade deste executi-
vo nesta matéria e a verdade 
é que já estão a ser elabora-
dos projetos para aproveitar 
todos estes fundos que se-
rão disponibilizados. Os Pa-
redense podem estar des-
cansados e confiar que este 
Executivo, liderado por Ale-
xandre Almeida, saberá res-
ponder de forma superior ao 
d e s a f i o  d a  « b a z u c a 
financeira».
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A 
r e a l i z a ç ã o  d a 
Clássica Ribeiro 
d a  S i l v a  2 0 2 1 , 

contará também com a Asso-
ciação de Ciclismo do Porto. 
O evento desportivo desti-
na-se às categorias de for-
mação esperanças de Portu-
gal, prova para as categorias 
de esperanças - juniores e 
sub-23 das equipas de clube 
-, que vai disputar-se no dia 8 
de agosto, no concelho de 
Paredes, tendo como fator 
de inspiração a homenagem 
à maior esperança de todos 
os tempos do ciclismo portu-
guês, Ribeiro da Silva, ciclista 
natural de Lordelo, falecido 
precocemente aos 23 anos, 
devido a um acidente de via-
ção, em 1958.

Paredes, terra de ciclistas 
e de amantes do ciclismo, 
com esta prova, presta assim 
homenagem a Ribeiro da Si-
va, um nome grande nome 
do ciclismo nacional.

Foi ainda celebrado um 
protocolo de colaboração 
entre as duas instituições 
pelos presidentes da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, e da Fe-
deração Portuguesa de Ci-
clismo (FPC), Delmino Perei-
ra, na presença dos vereado-
res Paulo Silva e Elias Barros 

e do vice-presidente da FPC, 
Luís Ribeiro.

Do perfil de José Manuel 
Ribeiro da Silva destaca-se 
que “era o grande rival des-
portivo de Alves Barbosa na 
década de 1950, tendo con-
quistado duas edições da 
Volta a Portugal. Brilhou 

também nas grandes provas 
internacionais. Apesar do 
falecimento tão precoce, já 
tinha alcançado um quarto 
lugar final na Volta a Espa-
nha, em 1957, ano em que 
brilhou nas montanhas da 
Volta a França, corrida que 
concluiu na 25.ª posição”, re-

fere a FPC. Já o líder federa-
tivo, Delmino Pereira afir-
mou ao jornal O Progresso 
de paredes que “é importan-
te termos corridas que apai-
xonem novas gerações e re-
novem o escalão de esperan-
ç a s  e  n a d a  m e l h o r  q u e 
fazê-lo com um nome histó-
rico do nosso ciclismo como 
é o Ribeiro da Silva. Este ar-
ranque é de uma grande sa-
tisfação para a Federação e 
para a modalidade pois será 

Primeira Clássica Ribeiro da Silva 
em Ciclismo passa em Paredes 
CICLISMO. O Município de Paredes e a Federação Portuguesa de Ciclismo apresentaram a primeira edição da “Clássica Ribeiro da 
Silva”, prova de ciclismo de sub 23 que vai ter partida na cidade de Paredes e chegada em Lordelo,  junto à estátua do Ribeiro da Silva, 
um dos melhores corredores portugueses de sempre, desaparecido precocemente, com passagem por todo  Concelho.

O presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, felicitou o 
União Sport Clube de Baltar (USCB) pela 
subida à primeira Divisão Distrital da As-
sociação Futebol do Porto (AFP). A rece-
ção ao clube de Baltar, fundado em 1972, 
decorreu, no passado dia 29 de Julho, no 
Salão Nobre do Município e contou a pre-
sença dos vereadores Elias Barros e Pau-
lo Silva, juntamente com o presidente da 
Junta de Freguesia de Baltar, Jorge Coe-
lho. O presidente do USCB, Isidro Almei-
da, acompanhado de elementos da dire-
ção, de atletas e do capitão Paulo Dias, 
agradeceu o apoio que a autarquia tem 
prestado ao clube que recentemente su-
biu à primeira Divisão Distrital da Asso-
ciação de Futebol do Porto.

União Sport Clube  
de Baltar recebido  
na Câmara
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em Ciclismo passa em Paredes 
CICLISMO. O Município de Paredes e a Federação Portuguesa de Ciclismo apresentaram a primeira edição da “Clássica Ribeiro da 
Silva”, prova de ciclismo de sub 23 que vai ter partida na cidade de Paredes e chegada em Lordelo,  junto à estátua do Ribeiro da Silva, 
um dos melhores corredores portugueses de sempre, desaparecido precocemente, com passagem por todo  Concelho.
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uma corrida com futuro e 
que vai crescer.”

Já o presidente da Câma-
ra de Paredes que piscou o 
olho a um regresso no futuro 
da Volta a Portugal ao conce-
lho referiu: “Esta é uma pro-
va clássica e Paredes gosta 
muito de ciclismo. Esta é uma 
prova para as esperanças e 
foi a melhor forma de home-
nagear Ribeiro da Silva que 
nesta idade era o maior ci-
clista neste escalão”

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado pelos vereadores 
Paulo Silva e Elias Barros, 
recebeu no passado dia 28 
de Julho a equipa infantil 
mista de Pólo Aquático de 
Paredes, campeã regional, 
no Salão Nobre do Municí-
pio. O Executivo Municipal 
felicitou os atletas pela con-
quista.  A equipa disputou no 
fim-de-semana de 16 a 18 de 
Julho o campeonato regio-
nal da ANNP (Associação de 
Natação do Norte de Portu-
gal), sagrando-se campeã 
regional, vencendo todos os 
jogos disputados. Venceu o 
Clube Fluvial Portuense na 
final por 5-4. Esta equipa de 
Pólo Aquático de Paredes, 
liderada por Diamantino 
Sousa, é composta pelos jo-
vens atletas: Tiago Albino, 
Francisco Ferraz, Maria Ma-

tilde Ribeiro, Ivo Costa, Leo-
nardo Rodrigues, Gonçalo 
Lafuente, Vasco Viana, Joa-
na Nogueira, Tomás Moreira 
e Renato Ferreira No fim-de-
-semana 24 e 25 de Julho 
disputou o campeonato na-

cional ficando em 3º lugar. 
Recorde-se que estas com-
petições tiveram lugar, após 
14 meses de paragem de 
treinos e competições e ape-
nas com cerca de 2 meses de 
treino de preparação.

Campeões regionais  
de Pólo Aquático recebidos na Câmara

O Parque da Cidade 
de Paredes recebeu en-
tre os dias 22 de Julho e 1 
de Agosto, no campo de 
a r e i a  l á  i n s t a l a d o ,  o 
And’Praia 2021, prova 
da fase final do distrito 

do Porto em andebol de 
Praia. A competição es-
teve aberta a ambos os 
géneros e foi divido em 
três escalões sub-15, 
sub-18 e seniores, sendo 
que no escalão sénior es-

ta prova apurou para a 
fase final do campeonato 
nacional de andebol de 
praia. O evento foi orga-
nizado segundo as nor-
mas da Direção Geral de 
Saúde.

Parque da Cidade 
recebeu andebol de praia



16 Sexta-feira 6 de Agosto de 2021  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

FAUSTINO 
 SOUSA

A 
construção da unida-
de de bio resíduos na 
zona industrial de Bal-

tar-Parada é uma realidade efeti-
va. Apesar de muitos considera-

rem que não é na vila de Baltar, o 
curioso é que a sessão de esclare-
cimento foi efetuada na vila de 
Baltar, e a comissão que foi forma-
da para visitar a Lipor, partiu de 

Baltar e foi constituída quase em 
exclusivo por elementos dos dois 
principais partidos que lutam pelo 
poder na vila de Baltar.  Neste sen-
tido, a comissão teve um carácter 

exclusivamente político e a sua 
formação foi a de criar condições 
políticas para que a sua imple-
mentação na área de influência da 
vila fosse uma realidade.

    BALTAR

Unidade de Bio resíduos 
será uma realidade em Baltar

Segundo a Universidade da 
Beira Interior  e no âmbito de um 
estudo para o Município de Pal-
mela  de Maio de 2021, a  forma-
ção de subprodutos indesejáveis, 
e a sua gestão,  é um fator  a consi-
derar no tratamento de bio resí-
duos. Quer o processo de compos-
tagem, quer o de bio digestão, re-
feridos como os mais indicados 
para o tratamento de bio resíduos, 
resultam na formação de um 
efluente líquido. Os efluentes re-
sultantes do processo de compos-
tagem, quando esta  é  implemen-
tada em pequena escala e os bio 
resíduos utilizados consistem es-
sencialmente em “verdes“ \”i.e., 
biomassa vegetal), são usualmen-
te aplicados em solos agrícolas 
como fertilizante. No entanto, 
quando os bio resíduos são trata-
dos por processos de composta-

gem em grande escala ou por bio 
digestão (no Sistema em Alta), os 
efluentes gerados, quer pelas suas 
características, quer pelos eleva-
dos volumes produzidos, têm de 
ser submetidos a tratamento, pa-
ra depuração, antes de poderem 
ser descarregados no meio hídri-
co. Esta necessidade de tratar os 
efluentes gerados pelos proces-
sos de compostagem e bio diges-
tão de bio resíduos implica a exis-
tência de infra-estruturas de tra-
tamento capazes de depurar os 
efluentes ou o encaminhamento 
dos efluentes para entidades li-
cenciadas para  o seu tratamento. 
Dependendo das características 
dos efluentes, o seu encaminha-
mento para entidades licenciadas 
pode apresentar um custo que 
varia entre 50 a 100 €/m3 de 
efluente, o que torna a gestão des-

tes efluentes insustentável. Neste 
sentido,  estes afluentes,   que re-
sultarão  do tratamento de resí-
duos orgânicos de todo o Vale do 
Sousa, terão de ser tratados no lo-
cal, com a  construção  estações de 
tratamento, numa zona  em que a 
natureza é a grande mais-valia, em 
que os trilhos são uma realidade  
que trazem muitos apreciadores 
da natureza a toda a área. A cons-
trução desta unidade será mais 
um fator de pressão que com cer-
teza não vai melhorar o meio am-
biente, por muitas comissões se-
jam criadas e por muita  tecnologia 
de ponta que seja aplicada. A Vila 
de Baltar e as freguesias vizinhas 
não tiveram poder político para 
impedir a sua construção, que po-
deria ser efetuada num local bem 
mais isolado e com menos impac-
to para as populações.

Compostagem em grande escala  
origina perigo para o meio ambiente

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"
O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo Castelões de Cepêda - 4580-128 
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No passado dia 23 de 
Julho, a  Associação Clube 
Jazz de Baltar comemorou 
28 anos de existência. A ce-
lebração contou com a par-
ticipação de habituais cola-
boradores e elementos dos 
órgãos sociais. Habitual-
mente  o aniversário acon-
tece inserido numa ativida-
de cultural ou recreativa, 
tendo esta norma impera-
do durante muitos anos. As 
FESTAS DE VERÃO, que 
desde 1999, tanto sucesso 
tem em Baltar, serviram de 
palco para a comemoração 
do aniversário durante 
cerca de 18 anos. Este ano, 
devido à situação pandé-
mica derivada do Covid19, 
não foi possível manter a 
tradição.  Durante a festa 

de aniversário, foi apresen-
tado um registo em vídeo, 
que permitiu uma viagem 
p e l a s  m e m ó r i a s  d o s  2 8 
anos de atividade associa-
tiva. Esta é uma associação 
que tem um papel muito 
relevante  na cultura da Vi-
la, tendo no passado de-
senvolvido um trabalho 
importante no Futsal e no 
Andebol. É uma associação 
muito colaborativa  e pro-
cura colaborar com todos, 
tendo tido um papel funda-
mental em muitos eventos 
que realizou em colabora-
ção com a Junta de Fregue-
sia nos últimos 4 anos.  Os 
seus eventos são sempre 
marcados pela qualidade  e 
pelo empenho que são ima-
gens de marca.

ASSOCIAÇÃO CLUBE JAZZ DE BALTAR 

28 anos ao serviço  
da Vila de Baltar
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O Grupo Desportivo da 
Portela comemorou 46 anos 
de vida associativa no passa-
do dia 1 de Agosto 2021. De-
vido às limitações impostas 
nesta altura de pandemia e 
de uma forma simbólica as 
festividades constaram do 
içar das bandeiras, e junta-
ram membros do corpo di-
rectivo e vários elementos 
do executivo da Junta de 
Freguesia de Rebordosa pa-
ra cantar os parabéns.  Por 
esta altura, em outros anos, a 
agenda do Aniversário esta-
va repleta de actividades on-
de constava um jogo de fute-
bol convívio,  uma Missa 
Campal e um almoço de con-
fraternização assim como 
uma tarde recreativa para 

todos. “Este ano, infelizmen-
te, ainda não estão criadas as 
condições para poder feste-
jar o aniversário na nossa 
Sede, conforme era hábito. 
As restrições associadas à 
pandemia ainda limitam sig-
nificativamente o número de 
associados que poderíamos 
receber, bem como as ações  
festivas que normalmente 
ocorriam. Queremos,  no en-
tanto,  assinalar convenien-
temente esta data, deixando 
palavras de grande satisfa-
ção pelo aniversário, de um 
enorme agradecimento a 
todos quantos têm percorri-
do  este longo caminho em 
conjunto e, também, de mui-
ta determinação e esperança 
no futuro”.

46º Aniversário 
do Grupo Desportivo 
da Portela

O Espaço Cidadão Rebordosa, inaugura-
do em 2019, é um balcão de atendimento 
público de proximidade, está a funcionar na 
secretaria da Junta de Freguesia de Rebor-
dosa. Este espaço permite um amplo conjun-
to de serviços de várias entidades de Admi-
nistração Pública. Neste espaço é possível, 
entre outros, a prestação dos seguintes ser-
viços: Renovação de Cartão de Cidadão 
(maiores de 25 anos); Alteração e confirma-
ção de morada no Cartão de Cidadão; Pedi-
do da Chave Móvel Digital; Revalidação da 
Carta de Condução; Obtenção de Registo 
Criminal; Pedido do Cartão Europeu de Se-
guro de Doença; Apoio à submissão de pedi-
dos de reembolso na ADSE direta; Apoio ao 
Portal do Cidadão. Horário: Segunda a sex-
ta-feira, das 9h00 – 12h00 / 14h00 - 18h00

Espaço Cidadão 
Rebordosa

Já arrancaram as demolições 
para as obras de requalificação 
da Rua da Quintã, em Rebordo-
sa. Esta era uma obra já há mui-

to ambicionada pelos morado-
res daquela zona e vai benefi-
c i a r  o  a c e s s o  d a  z o n a  d a 
Quintã.

    REBORDOSA

A Rua da Quintã está a ser 
requalificada

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

O que se sabe agora

S
ão pouco discretos os proces-
sos de recrutamento das múlti-
plas organizações de espiona-

gem norte-americana. O gigantesco 
complexo político-militar norte-ame-
ricano necessita de gente qualificada 
em todo o mundo que assegure o 
cumprimento de missões de uma 
agenda universal. 
Pouco secretamente, sabe-se agora, 
organizam uns campos de férias de 
verão para jovens estrangeiros de 12 
a 18 anos, na sua língua materna, 
umas vezes on line, outras presencial-
mente, e toca a dar-lhes informação 
sobre cibernética e segurança, mes-
clada com a ideologia do Império. Tu-
do muito intelectualmente up to date, 
como atividade universitária, que a 
arte de espiar é agora curricularmen-
te muito patrioticamente relevante 
nos States. 
Ao escutismo clássico, mais ou menos 
filantrópico, altruísta ou ambiental-
mente adequado, os filhos do tio Sam 
propõem em alternativa uma forma-
ção prática mais funcional. Como 
exemplos, aprender: como destituir, 
atentar ou matar chefes de Estado 
incómodos, ou interferir secretamen-
te nas políticas e interesses nacionais, 
ou como torturar presos com base na 
suspeição, ou como hackear compu-
tadores, ou como trair as Pátrias de 
origem, ou como desencadear as “re-
voluções cor- de-rosa”. A longa lista 
de atribuições da espionagem e con-
tra-informação abrange esses e ou-
tros conteúdos, que longe de serem 
meras capacidades apreendidas se 
t o r n a m  e f e c t i v o s  f a c t o s 
concretizados.  
A dita Pátria da Liberdade transfor-
mou-se numa explícita escola e quin-
tal de espiões, pulhas, sicários, crimi-
nosos e mercenários, gente órfã de 
princípios, ao seu serviço  em todo o 
mundo por um punhado de dólares. Já 
há provas dessa coordenação no Bra-
sil, na Venezuela, na Ucrânia, em 
Hong Kong, e em muitos lados dos 
“alunos” jovens desses cursos, e da 
sua acção destruidora. O objetivo fi-
nal é afirmar a presença única e uni-
versal da ideologia capitalista na sua 
versão norte-americana. Merkel por 
exemplo é espiada de forma explícita, 

não se vá dar o caso de surgir uma 
qualquer alternativa autónoma nesse 
poder de decisão. O declínio econó-
mico americano tem de ser escondido 
p o r  u m  d i s c u r s o  b e l i c i s t a  e 
egocêntrico. 
 A instrumentalização de uma parte 
da juventude assim formada e finan-
ciada por interesses estrangeiros 
constitui a meu ver um passo em fren-
te, um passo perigoso, uma fratura 
que a expõe a riscos.
E o que tem o governo português a di-
zer de tal comportamento do seu alia-
do? O silêncio? Que inquietação lhe 
suscita na sua diplomacia, politica-
mente orientada quando substituída 
pelos excessos hormonais de alguns? 
Achará o Santos Silva ser normal, ade-
quada e responsável, esta atividade 
com jovens de 12 a 18 anos? Estará o 
governo português capacitado em se 
responsabilizar por uma qualquer 
“fuga” à normalidade? 
Serão necessariamente sempre e pa-
ra todo o sempre os mesmos os inte-
resses dos EUA e dos seus aliados, 
mesmo que mais próximos? Não há 
necessidade de respeito e salvaguar-
da pelo sigilo, pela confidencialidade, 
pela autonomia de decisão de um pais 
soberano? Estaremos por um qual-
quer destino fatal destinados a ser 
uma mera “sopeira”, um novo Portu-
gal Pobre , que tenha estatuto idênti-
co a um Porto Rico?
Infelizmente a resposta às inúmeras 
perguntas é negativa. Daqui a 10 
anos, veremos as consequências.

P
or considerar de extrema pertinência 
e clarividência, permitam que parti-
lhe um artigo de Joana Amaral Dias:

“Depois de Medina ter destruído o direito 
à manifestação na cidade de Lisboa, fi-
chando protestantes, Eduardo Cabrita 
quer mesmo terminar com a lei que o con-
sagra. A um passo de assinalarmos os 50 
anos da conquista da nossa liberdade, ei-la 
cuspida na sarjeta.
Recentemente, José Gil afirmou: "A demo-
cracia demonstrou como se pode demo-
craticamente por em prática um sistema 
de subjugação autoritária". Compreende-
-se. Na vigência deste regime democrático 
com eleições livres, têm sido suprimidas 
muitas elementares liberdades e garan-
tias, rasgada a Constituição e os cidadãos 
têm sido privados de direitos essenciais 

como o direito ao trabalho, à saúde ou a 
educação. Tudo através da instigação do 
medo, da criação de um ambiente de pâni-
co em massa e de histeria moral. Ou seja, 
como diz o filósofo: "democraticamente 
por em prática" a subjugação, sem necessi-
dade de maior recurso à força e com o 
apoio (até entusiasta) da maioria.
Realmente, a democracia, esta democra-
cia em que vivemos, demonstrou-o, mas 
quem o teorizou, quem o revelou teórica e 
experimentalmente, foi a Psicologia que, 
logo na sua fundação, montou diversos 
dispositivos laboratoriais que indicaram 
como a esmagadora maioria obedece cega 
e automaticamente à autoridade e ao gru-
po em que se insere. Bate continência sem 
pestanejar. De resto, tive este mesmo de-
bate com J. Gil quando o pensador apre-
sentou o meu livro Psicologia Política e 
discutimos a Servidão Voluntária, para 
usar a expressão de la Boétie, na constru-
ção de sociedades distópicas. Estávamos 
longe de as imaginar tão perto.
Da mesma forma que até agora os portu-
gueses têm aceite a suspensão do Estado 
de Direito temendo uma doença que é 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Iidiscrição

O 
tempo de pandemia dos últimos 
(quase) dois anos fez-nos atravessar 
4 vagas de ataque do vírus para fi-

nalmente aterrarmos num verão em que se 
promete uma desesperada “libertação” a re-
boque de uma discussão sobre um símbolo da 
revolução pacífica do 25 de Abril – Otelo Sa-
raiva de Carvalho. Ora, a entrada no último 
verão antes de eleições autárquicas coloca o 
país e o Vale do Sousa numa grande expecta-
tiva em relação ao futuro: no imediato, é tem-
po de desconfinar e continuar a aprender a 
conviver com um vírus que irá permanecer 
por alguns anos, ao mesmo tempo alavancan-
do a economia dado que as empresas já não 
têm capacidade de contrair empréstimos ou 
sobreviver à custa de ajudas do estado. A tu-
do, isto soma-se a vontade férrea do governo 
em suportar os executivos socialistas munici-

pais com projetos e investimentos estatais 
que salvam as contas e as festas locais à custa 
de aumentos nos custos dos transportes, do 
tratamento de resíduos, da água e sanea-
mento ou mesmo da luz, sendo que fatura vi-
rá mais tarde! 
Os sinais andam por aí… Há alguns dias atrás, 
o delfim mais socialista do governo, o Minis-
tro dos Transportes, anunciou a maior com-
pra de comboios de sempre em Portugal: 117 
comboios novos para a CP. Uma fantástica 
compra que em nada se iguala aos planos que 
Sócrates fazia lá atrás, nem nada se parece 
com as recentes notícias da recuperação de 
velhas carruagens que a Infraestruturas de 
Portugal classificava como um esforço de in-
jetar trabalho na economia nacional. Mas o 
mais incrível é nem se saber quando chegam 
os novos comboios e para o que serão neces-
sários. Curioso é também ficarmos a saber 
que existe mais uma cidade portuguesa servi-
da por uma ligação ferroviária de alta veloci-
dade – Bragança, que foi ligada à linha ferro-
viária espanhola e que fica agora a menos de 
duas horas de Madrid. Ou seja, Bragança 
ainda é portuguesa, mas rapidamente irá 
‘meter’, os papeis para obter a cidadania do 
país vizinho. A unidade industrial de trata-
mento resíduos é outro exemplo, local, em 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

O melhor é ir molhar o pézinho…

mariocamilomota@gmail.com
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mundialmente motivo da morte de 0,4% da 
população, acabarão por aceitar que seja 
formalmente alterada a Lei n.º 406/74, que 
garante e regulamenta o direito de reu-
nião. O seu articulado estipula que nenhu-
ma entidade ou órgão tem o poder de auto-
rizar nem de proibir o exercício do direito 
de manifestação. Ou seja, nem sequer deve 
haver aviso prévio destas reuniões, como 
se costuma alegar, quanto mais a legitimi-
dade em fichar participantes. Agora, nesta 
situação de terrível e paralisante medo da 
morte em que nos encontramos, Cabrita, 
até mesmo Cabrita (após tantas mentiras, 
escândalos e erros) acha-se com autorida-
de para vilipendiar aquele que é um dos 
decretos mais orgânicos e simbólicos do 
sonho de Abril.
Ou seja, apesar das celebrações terem si-
do negligenciadas e mal organizadas - so-

bretudo por parte do Ministério da Admi-
nistração Interna -, e embora esses feste-
jos do Sporting não tenham tido qualquer 
relevância na evolução da covid, o que 
concluiu Cabrita? A responsabilidade é de 
todos menos dele próprio e toca de atacar 
ainda mais a democracia, alterando a lei da 
manifestação. Este é o habitual modus 
operandi do Ministro - foi assim com o 
Zmar, com as golas inflamáveis, com o SEF, 
com o acidente que tirou a vida a Nuno 
Santos. O amigo de Costa está disposto a 
abalroar tudo e todos para depois isentar-
-se de culpas e ainda castigar as vítimas. 
Sucede que nesta nossa democracia que 
"demonstrou como se pode democratica-
mente por em prática um sistema de sub-
jugação autoritária", Cabrita não é uma 
exceção. Apenas é o mais indiscreto.”
Joana Amaral Dias

Tiraram o socialismo da 

"
Não haverá verdadeira democracia 
sem socialismo, nem socialismo au-
têntico sem democracia". Francisco 

Sá Carneiro Numa sucinta declaração 
de interesses, confesso já ao leitor a mi-
nha militância no Partido Socialista, 
condição cuja poderá provocar-lhe es-
tranheza, sobretudo pela presença da 
citação do fundador do maior partido da 
oposição ao meu. Pois bem, permita-me 
elucidá-lo que tampouco cedo a mani-
queísmos e encontrei nesta declaração 
uma forma objectiva de sintetizar tudo 
aquilo que adiante lhe transmitirei. Se é 
o regime democrático, de todos os que 
conhecemos, o que nos garante maior 
respeito pelas liberdades e direitos fun-
damentais, não é menos verdade que só 
seremos efetivamente livres se existir 
um conjunto de condições previamente 
satisfeitas (a paz, o pão, habitação, saú-
de e educação (e, logo de repente, vem à 
cabeça do leitor o resto do refrão)). É o 
socialismo, cujo preconiza um Estado 
mais interventivo, que nos garante a lu-
ta intransigente pela igualdade no al-
cance de oportunidades e assegura a 
defesa obstinada pelos direitos funda-
mentais dos cidadãos. Quarenta e seis 
anos após a subordinação ao jugo da 
incúria e inoperância da direita pare-
dense, os munícipes entenderam operar 
uma revolução política, através do su-
frágio, e confiar ao Partido Socialista a 
hercúlea missão de restabelecer neste 
território aquilo que é nosso baluarte: a 
liberdade e restituição de igualdade de 
oportunidades. Se a democracia já tinha 
sido alcançada ao aquando da revolução 
de abril, o socialismo só chegou ao nosso 
município em outubro de 2017. Volvi-
dos apenas quase quatro anos de man-
dato, com uma herança financeira cala-
mitosa e, ainda assim, conseguindo uma 
redução do passivo na ordem dos vinte 
milhões de euros, foi possível prosseguir 

com o ideário socialista que nos define, 
enquanto partido, e tirá-lo da gaveta, 
como tantos desejavam que ele lá esti-
vesse. Muito haveria a elencar, mas de-
bruçar-me-ei apenas em três aspetos da 
governação autárquica socialista: a edu-
cação; a habitação pública; e a municipa-
lização do serviço de distribuição de 
água. Na educação, as intervenções já 
produzem resultados práticos: quando 
o país confinou e os alunos viram-se 
obrigados a assistir às aulas à distância, 
o município prontificou-se a fornecer 
equipamentos informáticos a 1300 alu-
nos em situações financeiramente vul-
neráveis. Porque a meritocracia é fala-
ciosa quando nem todos têm as mesmas 
condições à partida, o executivo socia-
lista preocupou-se em garantir que não 
seria por falta de recursos que os alunos 
paredenses excluir-se-iam do direito à 
educação. Estruturalmente (mais con-
cretamente, infraestruturalmente), 
procedeu-se à requalificação de par-
ques escolares com mais de 30 anos, que 
até então, não tinham
sofrido qualquer tipo de intervenção. 
Entregues à sua sorte e ao desleixo, su-
jeitavam quem os frequentava a condi-
ções climatéricas adversas nas salas de 
aula e a realizar refeições com chuva a 
cair-lhes no prato. Tal como se regozijam 
por terem construído 15 centros esco-
lares, o PSD devia corar de vergonha por 
consentir tamanho vexame. E sobre os 
15 edifícios, deixarei as considerações 
para a justiça, cuja constituiu os ex edil 
camarário e vereador da educação co-
mo arguidos por suspeitas do crime de 
prevaricação. Por último, mas não me-
nos importante, ressalve-se que se o 
município já garantia refeições aos alu-
nos com dificuldades económicas, ainda 
antes da pandemia, foi no momento em 
que esta mais nos assolou que as mes-
mas foram mais necessárias. O executi-
vo socialista, uma vez mais, possibilitou 
a estes agregados familiares que, mes-
mo no seu domicílio, tivessem acesso às 
refeições, tão importantes para salva-
guardar que estes alunos realizassem, 
pelo menos, uma refeição completa no 
dia. Se na educação os efeitos são já visí-
veis, a municipalização do serviço de 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

O melhor é ir molhar o pézinho…
que extraordinariamente os vizinhos de Pe-
nafiel, Lousada e Felgueiras oferecem a Pare-
des uma bela prenda de 18 milhões de euros 
de investimento e ainda… postos de empre-
go! Sem esquecer os aindas! Como o encer-
ramento do aterro de Rio Mau, em Penafiel, 
ou a diminuição da deposição no aterro de 
Lousada, que são belas armas de arremesso 
autárquicas nesses concelhos.  Paredes con-
sente, assim, fazer o tratamento dos resíduos 
de outros concelhos sem explicar as tecnolo-
gias e as consequências que daí virão para o 
ambiente e a saúde publica de Baltar e Pare-
des. Chamar-lhe investimento é a melhor 
forma de vender a “verdade” socialista aos 
Paredenses. Com sortes destas, não precisa-
mos de mais azares!
O mesmo diz á boca cheia o Primeiro-Minis-
tro com a sorte por estar no lugar certo à hora 
certa. Sorte, porque governa no momento 
em que a direita desapareceu e ainda mais 
sorte, porque em plena crise beneficia de aju-
das que lhe caem aos pés de paraquedas, co-
mo a famosa bazuca Europeia, ou a compe-
tência de um oficial de marinha que transfor-
mou um processo irresponsável (liderado 
por um elemento do Bloco) num exímio pro-
cesso de Vacinação Nacional. António Costa 
ao anunciar ao país o início da libertação aca-

ba por reconhecer que, se aqui chegámos, a 
principal razão está na proteção que a vacina 
confere, apesar da permanência do vírus en-
tre nós. Passo a passo percebemos que mes-
mo na véspera das eleições autárquicas, os 
Portugueses terão por fim a sua liberdade de 
volta. Ora, justamente a tempo de porem a 
cruzinha no boletim de voto!
É irritante e típico o aproveitamento politico 
e não será a ultima vez que expressarei esta 
minha conclusão transversal a diversos 
exemplos que se verificam na gestão da coisa 
pública… o Socialismo gera sempre um mes-
mo resultado onde quer que seja aplicado: 
menos riqueza e um aparelho de Estado que 
absorbe todos os recursos para crescer a par 
com a sua própria ineficácia. É certo e são di-
versos os exemplos que temos em Portugal 
de irresponsabilidade como método. Porque 
a ineficácia é irresponsabilidade e falta de vi-
são – á frente só se vê o pântano... O último 
dirigente socialista a debater-se com o peso 
das responsabilidades foi António Guterres. 
Não resistiu e, cansado, apresentou a demis-
são - agora dedica-se a “salvar o planeta,” coi-
sa bem mais viável e reconfortante que sal-
var Portugal dos seus maus governantes …
Espero sinceramente que seja o mês do des-
canso para todos!
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D
urante a sema-
na de 20 a 23 de 
Julho decorre-

ram os serviços educativos 
desenvolvidos pela Biblio-
teca Municipal em articula-
ção com o Património Cul-
tural, dirigido a crianças 
entre os 6 e os 12 anos de 
idade.

As atividades permiti-
ram às crianças o contacto 
com a natureza, o patrimó-
nio e a história de Paredes. 
Foram à descoberta das 
Minas de Ouro de Castro-
mil, do Castelo de Aguiar 
de Sousa e dos símbolos 
municipais ao longo dos 
tempos.

A Câmara Municipal es-
tá assinalar o Bicentenário 
do Nascimento de José 
Guilherme Pacheco e a ve-
readora do Pelouro da Cul-

tura, Beatriz Meireles, ofe-
receu o livro “ O Rei de Pa-
r e d e s  e m  B a n d a 
Desenhada” que deu a co-
nhecer aos mais pequenos 
a sua personalidade e os 
seus feitos.

Num ano diferente para 
todos, as brincadeiras ao ar 
livre, conhecer a nossa his-
tória e o património conce-
lhio foi o desafio proposto 
para as atividades educati-
vas na biblioteca!

Serviços Educativos  
da Biblioteca Municipal deram 
a descobrir Paredes
BIBLIOTECA. Conhecer  história do Concelho, nomeadamente o seu nome maior através de banda desenha-
da foi o desafio da Biblioteca Municipal de Paredes.

OLÁ, AMIGUINHOS!

Orelhas  
de borboleta

Desafio: poderão fazer um 
desenho relativo a esta his-
tória e, com a ajuda dos 
pais, enviá-lo para bibliote-
ca@fundacaoalord.pt

Mais tarde, quando volta-
rem a visitar a nossa Biblio-
teca, poderão ver os vossos 
trabalhos numa exposição 
dedicada a esta atividade.

Participem!

Ter as orelhas grandes, o 
cabelo rebelde, ser alto ou 
baixo, magro ou rechon-
chudo... até a mais insignifi-
cante característica pode 
ser motivo de troça entre 
as crianças. Por isso é ne-
cessário um livro que de-
monstre a todos, tanto 
àqueles que fazem como 
àqueles que recebem al-
gum comentário deprecia-
tivo, que esse tipo de com-
portamento é reprovável.

E especialmente para os 
que são apontados pelos 
outros, a mensagem que 
lhes transmite este conto é 
que convertam em positivo 
aquilo que para outros é 
motivo de gozo. Porque se 
devem valorizar as carac-
terísticas que nos diferen-
ciam dos outros para nos 
distinguirem como seres 
especiais e únicos. Porque 
reconhecer e inclusive rei-
vindicar a diferença nos 
fortalece, aceitando-nos 
como somos e reforçando a 
nossa personalidade. Esse 
é o primeiro passo para 
aprendermos a rir-nos de 
nós próprios...

Autor: AGUILAR, Luisa - 
"Orelhas de borboleta", 
Matosinhos, Kalandraka, 
2014.

A apresentadora de tele-
visão Fátima Lopes vai apre-
sentar o seu novo livro “En-
contrei o Amor onde menos 
esperava” esta sexta-feira, 
dia 6 de agosto, às 18h00, na 
Casa da Cultura de Paredes. 
Trata-se de um romance que 

está disponível nas livrarias 
desde Maio. A escrita de Fáti-
ma Lopes apresenta-nos 
“uma história apaixonante e 
inspiradora acerca de uma 
mulher, em busca de um novo 
sentido para a sua vida. O 
Alentejo é o cenário deste ro-

mance de superação e renas-
cimento com que muitas mu-
lheres se vão identificar”. O 
Município de Paredes estará 
representado pelo presiden-
te da Câmara Alexandre Al-
meida e pela vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles.

Fátima Lopes apresenta em  
Paredes o seu novo livro “Encontrei  
o Amor onde menos esperava”
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Realizou-se na manhã 
do passado dia 25 de Ju-
lho, a Eucaristia Solene 
em honra do Divino Salva-
dor de Lordelo, com Missa 
Campal na Alameda S. Sal-

vador, no Parque do Rio 
Ferreira.  Estiveram pre-
sentes nesta celebração 
solene presidente da Câ-
mara Municipal Alexan-
dre Almeida, o vice presi-

dente Francisco Leal, o 
presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo Nu-
no Serra, e os respetivos 
Padres da Paróquia de 
Salvador de Lordelo.

Missa em honra do Divino  
São Salvador em Lordelo

A 
Comissão Políti-
c a  d o  P S D  d e 
Paredes decidiu 

não apresentar lista nas 
próximas eleições autár-
quicas, aos órgãos autár-
quicos da freguesia de So-

brosa. Esta decisão recaiu 
“naturalmente pelo facto 
da equipa que atualmente 
está à frente dos destinos 
da Junta de Freguesia de 
Sobrosa, eleita em 2017 
n a s  l i s t a s  d o  P S D  e  q u e 

agora concorre como Gru-
po de Cidadãos Indepen-
dentes Sentir Sobrosa, ter 
gerido a freguesia de for-
ma competente e próxima 
dos seus cidadãos”, confor-
me revelou o PSD em nota 

enviada à Comunicação 
Social.

Ainda segundo o mesmo 
comunicado, “o PSD de Pa-
redes sempre achou que 
A m é r i c o  C a s t r o  e  a  s u a 
equipa são a melhor solu-

ção para a vila de Sobrosa 
pelo que não é por agora se 
candidatarem como lista 
independente que deixam 
de o ser, merecendo assim o 
nosso total apoio. O PSD é 
coerente”!

A concelhia social demo-
crata liderada por Ricardo 
Sousa refere igualmente: 
“Apoiamos sempre aqueles 
que acreditamos serem os 
melhores para o lugar a que 
se candidatam”.

PSD Paredes apoia Grupo de Cidadãos 
Independentes em Sobrosa
AUTÁRQUICAS. O PSD vai apoiar o movimento de cidadãos na freguesia de Sobrosa, abdicando de concorrer com lista própria nas elei-
ções de 26 de Setembro próximo.
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FALECEU

ANA FERREIRA COUTO
Faleceu no dia 2 de agosto com 77 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-
te na Rua da Vale, nº. 83, Duas Igrejas, Paredes.  
Era viúva de Carlos Alberto de Sousa Baptista.

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, sexta-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, 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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ LOUREIRO LOPES
Faleceu no dia 26 de julho com 84 anos.  

Era natural de Lordelo - Paredes e residência 

na Rua do Rio Ferreira, n.º 76, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Rita Martins Neto.

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

JÚLIA DA COSTA 
RUÃO MARTINS
Faleceu no dia 29 de julho com 87 anos.   
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente  
na Trav. das Cavadas, nº. 12, Besteiros, Paredes. 

Era viúva de Carlos Nunes Martins Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 5 de agosto, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, 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
MADALENA/PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO GOMES 
MENDES FERREIRA
Faleceu no dia 2 de agosto com 86 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Penafiel e residen-

te na Rua do Marco, n.º 626, Cete,  Paredes. Era casado com 
Maria de Sousa Borges.
 

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

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

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

n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO  
ROSA MONTEIRO
Faleceu no dia 28 de julho com 72 anos.  
Era natural de Lousâ e residente na Rua de 

Soutelo, n.º 10, Mouriz, Paredes. Era casado com Zulmira Rosa 
Pedroso Monteiro.
 

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

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

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

n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARGARIDA MARIA 
MACHADO COELHO  
LEAL NOVAIS DE BARROS
Faleceu no dia 3 de agosto com 83 anos.  

Era natural de Vilela-Paredes e residente na Rua Dr. Carlos 
Leão Lopes Cardoso , n.º 140, Paredes. Era viúva de Belarmino 
Novais de Barros.
 
AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA SOFIA 
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 2 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua do Moinho, n.º 82,   Paredes. Era casada  
com António José Moreira Teixeira da Silva.
 

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

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

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

n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA TERESA CARNEIRO 
DE SOUSA MACHADO
Faleceu no dia 22 de julho com 87 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua do Calvário, n.º 33,  R/C, Dirt., Paredes.   
Era solteira.
 

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

TOBIAS  
CARNEIRO PEREIRA
Faleceu no dia 3 de agosto com 85 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Av. D. Faustino Moreira Santos, n.º 8. Gandra, Paredes.  
Era casado com Ana Rosa Moreira Dias Guedes..
 

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

GANDRA / PAREDES
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FALECEU

MARIA ADELAIDE 
CAMPOS DIAS ROCHA
Faleceu no dia 1 de agosto com 56 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua dos Correios, nº. 322, Lordelo, Paredes. 

Era casada com Carmindo Barros da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 7 de agosto, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de 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

MARIA ROSA 
MOREIRA DE MOURA
Faleceu no dia 27 de julho com 87 anos.  
Era natural de Cete - Paredes e residência  

na Rua Padre Franklim, n.º 43, Madalena, Paredes. Era viúva  
de José de Oliveira e Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

MADALENA/PAREDES

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

P
aredes acolhe de 
7 a 11 de Setem-
bro o Campeo-

nato da Europa Hóquei em 
Patins Sub-17 e Sub-19 
com a participação de 10 
equipas de 7 países (An-
dorra, Inglaterra, França, 
I t á l i a ,  P o r t u g a l  e 
Espanha).

A parceria para a orga-
nização da competição foi 
celebrada pelo presidente 
do Município, Alexandre 
Almeida, e pelo presidente 
da Federação Portuguesa 
de Patinagem, Luís Sénica.

Na sessão de assinatu-
ra, Alexandre Almeida re-

feriu a “importância que a 
formação tem para nós e o 

fato de inaugurarmos o pa-
vilhão com uma competi-

ção vocacionada para os 
mais novos, sendo ainda 
por cima uma prova euro-
p e i a ,  é  d e  u m a  r i q u e z a 
imensa, ainda para mais 
sabendo que tanto sofre-
r a m  o s  j o v e n s  c o m  a 
Pandemia”.

Já Luís Sénica apontou 
Paredes como “um exem-
plo do que se tem feito de 
bom para a formação no 
hóquei em patins e na pati-
nagem artística”, recor-
dando que além deste Eu-
ropeu, irá passar pelo Con-
celho o Europeu sénior e a 
Taça da Europa da Patina-
gem Artística.

Hóquei vai inaugurar  
pavilhão de Paredes

O Município de Pare-
des recebeu, no passado 
dia 3 de Agosto. Tiago 
Frutuoso, jovem xadre-
zista, com apenas 8 anos 

que conquistou o título 
de Campeão Distrital da 
Associação de Xadrez do 
Porto, na variante de 
partidas rápidas. É estu-

dante no Colégio Casa-
-Mãe e dominou por 
completo a competição 
do escalão Sub-8. Mui-
tos parabéns Tiago!

Receção ao jovem Campeão de 
Xadrez Tiago Frutuoso
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DS SEGUROS E DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO
PAREDES EFICAZ FAZ 2 ANOS

No próximo dia 28 de agosto, faz 2 anos que a DS SEGUROS E DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO PAREDES EFICAZ abriu portas pela primeira vez. Ao 
longo destes anos, os seus colaboradores foram de encontro às necessidades de centenas de clientes. A DS SEGUROS e DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDI-
TO disponibilizam à população um serviço especializado e gratuito: na área da intermediação de crédito, através do qual poderão efetuar novos créditos, 
analisar as condições dos atuais e/ou renegociar as mesmas; na área da mediação de seguros, onde é possível realizar todo o tipo de seguros, fazer uma 
análise das apólices que os clientes já detenham e respetivas condições, bem como renegociar as mesmas sempre que seja vantajoso.  

De acordo com Mónica Pereira, diretora da DS SEGUROS E DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO PAREDES EFICAZ, “É com uma enorme felicidade que 
festejamos o nosso segundo ano de atividade. Tem sido um percurso bastante motivador e desafiante, principalmente por causa da pandemia. Muitos foram 
os clientes com os quais tivemos o prazer de trabalhar e que sabem que podem sempre contar com uma equipa de profissionais de excelência. A loja foi criada 
para prestar o melhor serviço e aconselhamento possíveis aos seus clientes e é isso que continuaremos diariamente a fazer”.

Na DS SEGUROS PAREDES EFICAZ os clientes poderão usufruir de um aconselhamento gratuito, especializado na área da mediação de seguros, cujo ob-
jetivo é ajudá-los a terem os seguros que mais se adequam às suas necessidades. 

Na DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO PAREDES EFICAZ vão poder encontrar um serviço gratuito, de 
intermediação de crédito e serviços de consultoria, disponibilizados por uma equipa de profissionais qua-
lificados que prestam, a particulares e empresas, um aconselhamento personalizado e independente em 
todo o tipo de operações de crédito.

Atualmente a DS SEGUROS E DS INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO PAREDES EFICAZ encontra-se de 
portas abertas, cumprindo as orientações da Direção Geral de Saúde. Ao mesmo tempo mantém uma res-
posta 100% eficaz, através do email e do telefone.

DS SEGUROS E DS INTERMEDIÁRIOS 
DE CRÉDITO PAREDES EFICAZ:

Avenida da República, 165 4580-193 Paredes 
Telef.: 255783530

E-mail: paredeseficaz@dsseguros.pt  
paredes@dsicredito.pt


