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ALEXANDREALEXANDRE
ALMEIDAALMEIDA
“Vamos ao 
trabalho  
por Paredes 
com todos os 
Paredenses”
PAREDES PRECISA DE TODOS. O 

presidente da Câmara Municipal 

de Paredes reconhece que o 

“maior de todos” os problemas 

do concelho é o saneamento. 

Afirma que é a “principal preo-

cupação”, mas para resolver o 

problema precisará de 

“tempo”.  DESTAQUE  //  PÁGS. 12 e 13

Exibição de gala do  
USC Paredes garante  
continuidade na festa da Taça
DESPORTO  //  PÁG 14

Na próxima edição, serão  
publicadas as restantes  
tomadas de posse que ainda 
estão por realizar
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EDITORIAL/TRIBUTO

N
a s  d é c a d a s  d e 
sessenta e  se-
tenta do século 

p a s s a d o ,  v i v i a - s e  e m 
Portugal  uma euforia 
pelos Ralis, para além do 
famoso Rali de Portugal. 
Em muitos concelhos, 
principalmente no Nor-
t e ,  e ra m  h a b i t u a i s  a s 
corridas de automóveis 
d e  v á r i a s  m a r c a s .  A s 
g ra n d e s  e m p r e s a s  d e 
vendas de carros, com 
novas cilindradas, tam-
bém fomentavam tais 
corridas, para publicitar 
a marca e o modelo. Pa-
redes não ficava atrás, 
até porque tinha os fa-
mosos vencedores de 
p r ov a s ,  n a  f a m í l i a  d a 
e m p r e s a  R u ã o ,  c o m  a 

maior loja  de venda e 
oficina de reparação de 
carros.  Para ser  cam-
peão é necessária uma 
b o a  e q u i p a  d e  a p o i o . 
Hoje vou prestar tributo 
a um dos mais compe-
tentes mecânicos, nasci-
do em Castelões de Ce-
peda e onde se tornou 
famoso. Trata-se do Sr. 
V i r g í l i o  d e  A l m e i d a . 
N a s c i d o  e m  1 9 3 2  d e 
uma famíl ia  da classe 
média, cedo quis ser me-
cânico. Finda a instru-
ção primária, foi apren-
der a arte de mecânico 
para a Oficina Ruão. Aos 
15 anos já era o mecâni-
co de patins do União de 
Paredes, com a inovação 
do travão rápido e fácil 

d e s l i z e  d a s  r o d a s .  O s 
atletas de hóquei fica-
ram deslumbrados com 
tal transformação. Co-
mo mecânico de auto-
m óve i s ,  ra p i d a m e n t e 
assumiu o seu papel com 
carteira profissional . 
Tornou-se um dos me-
lhores preparadores de 
carros Austin Mini de 
competição,  distinguin-
do-se no apoio aos car-
ros dos seus patrões nas 
dezenas de corridas de 
ralis, com destaque para 
o Austin 1275 GT e ou-
tros. Seus carros eram 
de longe os melhores. 
Parecia que “voavam”. O 
Sr. Virgílio da Garagem 
Ruão, como era conheci-
do,  f icou na “boca” do 

público assistente das 
corridas dos ralis, à épo-
ca, que o admirava. Fi-
cou conhecido como o 
mecânico mais rápido na 
assistência, em todas as 
corridas,  a quem tam-
bém chamavam o Engº 
M e c â n i c o ,  c o m  a  s u a 
equipa de mudanças de 
rodas e substituição de 
p e ç a s  av a r i a d a s  p e l o 
desgaste rápido. Viveu a 
sua vida profissional na 
mesma empresa até à 
eleição do Presidente 
de Câmara, Jorge Ma-
lheiro, que o convidou 
para as Oficinas da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, já com 44 anos de 
idade. Aceitou, depois 
de acordo com o seu pa-

trão, vendo na mudança 
um reconhecimento me-
recido pelo trabalho de-
monstrado desde muito 
jovem. Para além da sua 
vida profissional,  tor-
nou-se Bombeiro Volun-
tário, em Paredes e che-
gou a  Chefe,  onde foi 
muito respeitado inter-
namente pela sua disci-
plina nas ações em que 
participou. Raramente 
sorria, mas era correto e 
cortês com quem consi-
go lidava e com quem o 
c o n h e c i a .  A m a v a  o 
União Sport Club de Pa-
redes,  por quem tudo 
dava. Era uma figura ca-
rismática em Paredes. 
Casou com D. Deolinda 
das Neves Coelho Bar-

b o s a ,  c o m  q u e m  t eve 
quatro filhos: Maria Fer-
nanda, Maria do Rosá-
rio, Maria Luisa, e Virgi-
lio Almeida, a quem se 
dedicava de forma pro-
funda, incutindo-lhes o 
caminho certo para feli-
cidade pessoal e profis-
s i o n a l ,  r e s p e i t a n d o  a 
escola da vida. Partiu em 
1994, ainda muito novo, 
deixando saudades à fa-
mília e aos amigos, que 
s u s p i r a m  p o r  e l e . 
Bem-haja.

Virgilio de Almeida (Mecânico)

P
rogresso” e “Vamos ao trabalho” foram as 

duas expressões mais ouvidas e que mais 

me ficaram no ouvido no discurso da to-

mada de posse do Dr. Alexandre Almeida para o 

quadriénio 2021/2025 na Câmara Municipal de 

Paredes.

“Progresso” porque é o nome do nosso jornal 

desde 1931 e se nos podemos orgulhar que já 

vimos passar tudo diante de nós, há sempre a es-

perança de que os próximos sejam melhores do 

que os anteriores.

É certo que desta vez, no plano autárquico, os 

próximos são os anteriores mas, pelo menos, há 

a certeza que não dececionaram quem os elegeu 

há 4 anos, pois tem de se reconhecer que tive-

ram uma retumbante vitória sobre todos os seus 

adversários.

Para ver uma vitória por 7 a 2 temos de regres-

sar aos tempos áureos de Granja da Fonseca ou 

Celso Ferreira, antes do derradeiro mandato 

d e s t e ,  o n d e  c o m e ç o u  o  d e c l í n i o  s o c i a l 

democrata.

Mas, valha o conselho do velho “Progresso de 

Paredes”: Que seja um sinal de responsabilidade 

e não de deslumbramento.

Daí ser particularmente agradável ao progresso 

que o slogan para o segundo mandato, um novo 

p e r í o d o  q u e  c o m e ç a ,  s e j a  o  d e  “ Va m o s  a o 

trabalho”.

Mais, que tal slogan seja adotado não só pela Si-

tuação no poder, mas que também seja adotado 

pela Oposição, que, aliás, precisa bem mais de 

trabalhar do que a Situação.

Para bem da Democracia. Quem está no Poder 

precisa que a oposição seja vigilante, tenha 

ideias, tenha valor, para que aquele se não deixe 

adormecer, para que não tenha de se entreter 

em divergências internas para gastar a energia 

excedente como acontece quando a oposição 

não faz oposição. Mas isso não depende do Po-

der, o que faz com que a questão que nos pode 

preocupar seja a de saber se a oposição conse-

guirá fazer mossa com os atuais protagonistas?

Aconselha-se o Dr. Alexandre Almeida a ser cé-

tico quanto a isso e que não conte com a atual 

oposição, para com a sua oposição, ser incenti-

vado a fazer bem e melhor.

Sabemos que é difícil, mas, por enquanto, que o 

seu incentivo para trabalhar seja a própria cer-

teza de que é o Homem certo no lugar certo por-

que a democracia eleitoral assim o ditou.

E não há como esquecê-lo: O Povo é quem mais 

ordena!

EDITORIAL

Vamos ao trabalho?
Por
VASCO RIBEIRO/GONÇALO RIBEIRO
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HISTÓRIA

1.ª ametade do 1.º Casal do Penedo

E
m 23/03/1668, a Mesa Abacial fez 
prazo desta 1.ª ametade aos filhos de 
António João: Manuel António e a sua 

mulher, Maria Nogueira; Pedro João e a sua 
mulher, Isabel Antónia. Com a renda de per-
meio, atrás declarada, e de acrescentamento 
a cada um deles de meio frango. Tem este pra-
zo de lutuosa outro tanto como de renda e as 
mais condições ordinárias. Está o prazo de 
Manuel António no Caderno 1.º dos prazos 
soltos, fls. 61, e o prazo de Pedro João está no 
mesmo Caderno, fls. 73. Foi tabelião Julião 
Ferraz da Mota, no concelho de Penafiel.

Pedro João casou a 28/01/1663, na igreja 
paroquial da Sobreira, com Isabel Antónia, 
filha de António Gonçalves e de sua mulher, 
Isabel André, moradores no lugar da Torre de 
Baixo, de Casconha.
Em 25/08/1685, Pedro João fez contrato de 
troca de terras com Gaspar Diniz, que trazia 
a 1.ª ametade do Casal de Quebradas d´Além, 
em Castromil. Fez a carta de troca o tabelião 
Manuel de Seabra, do concelho de Aguiar de 
Sousa. Em 08/02/1690, a Mesa Abacial deu 
autoridade à carta de troca.
Pedro João faleceu a 10/10/1697, 1.ª vida 
nesta ametade, e foi paga a sua lutuosa, vi-
vendo em 2.ª vida sua mulher, Isabel Antónia, 
a qual dotou a seu filho Manuel João para ca-
sar com Margarida Barbosa. A Mesa Abacial 
não deu consentimento. Foi escrivão Manuel 
de Seabra, no concelho de Aguiar de Sousa, 
em 24/07/1699.
Pedro João e sua mulher, Isabel Antónia, tive-
ram pelo menos os seguintes filhos:
* Maria João, que casou a 27/11/1690, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Belchior 
Moreira, filho de Baltazar Moreira e de sua 
mulher, Isabel Luís, possuidores do prazo da 
1.ª ametade do Casal de Cima de Vila de Cima, 
em Castromil.
* Águeda Antónia, que casou a 09/11/1699, 
na igreja paroquial da Sobreira, com João An-
dré, filho de João Gonçalves e de sua mulher, 
Catarina André, moradores no lugar da Cos-
ta de Recarei.

* Isabel Antónia, que casou a 28/01/1709, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Manuel An-
tónio, filho de Domingos António e de sua 
mulher, Escolástica Barbosa, moradores no 
lugar de Fundo de Vila, de Casconha.
* Manuel João, que casou a 15/02/1700, na 
igreja paroquial de Parada, com Margarida 
Barbosa, filha de Baltazar Barbosa e de sua 
mulher, Isabel da Silva, moradores no Casal 
de Paços de Cima, freguesia de Parada.

Sucedeu no prazo o filho Manuel João, casa-
do com Margarida Barbosa, moradores na 
Casa do Penedo de Cima. Tiveram pelo 
menos:
* Maria Barbosa, que casou a 27/02/1729, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Domingos 
Dias (viúvo de Maria João), sendo este 3.ª vida 
na 1.ª ametade do Casal do Cazujo. (C.G.)
* Manuel Barbosa, que casou a 01/03/1734, 
na igreja paroquial da Sobreira, com Maria da 
Rocha, filha de Manuel da Rocha e de sua mu-
lher, Ana Martins, possuidores do prazo da 2.ª 
ametade do Casal do Lameiro, em Santa 
Comba. (C.G.)
* Catarina Barbosa, que casou a 02/05/1735, 
na igreja paroquial da Sobreira, com Domin-
gos Garcia Diniz, filho de Diogo Garcia Diniz 
e de sua mulher, Serafina Francisca, morado-
res numa Casa com Capela, no lugar de Cas-
tromil. (C.G.)
* Carlos Barbosa da Silva, que casou a 
02/07/1746, na igreja paroquial da Sobreira, 
com Luzia Francisca, filha de Diogo Garcia 
Diniz e de sua mulher, Serafina Francisca, mo-
radores numa Casa com Capela, no lugar de 
Castromil. Estes tiveram pelo menos uma fi-
lha, Maria Joaquina Barbosa de Castro, que 
casou a 22/01/1776, na igreja paroquial da 
Sobreira, com José Coelho da Silva, filho de 
José da Silva e de sua mulher, Maria Antónia, 
moradores no lugar de Recarei. Segundo o 
padre António Carlos Moreira, na sua obra, 
José Coelho da Silva e sua mulher foram se-
nhores da Casa do Tomé. (C.G. - MOREIRA, 
P.e António Carlos – Monografia da freguesia 
de Parada de Todêa, concelho de Paredes, 
Estudo Genealógico e outros assuntos. Por-
to: Ed. do Autor, 1946. p. 126.)

(continua)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

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

Atual Casa do Tomé, aldeia de Castromil
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OPINIÃO

E
xistem duas maneiras de duas pessoas que decidem 
viver juntas oficializarem a relação, uma é o casamen-
to civil a outra é a união de facto. 

E hoje em dia, são cada vez mais os casais que optam por vi-
ver em união de facto, e não obstante as semelhanças, o ca-
samento e a união de facto têm condições e efeitos 
diferentes.
O casamento é definido pelo Código Civil, no seu artigo 
1577.º, “como o contrato celebrado entre duas pessoas que 
pretendem constituir família mediante uma plena comu-
nhão de vida”. 
Como tal, sendo um contrato, existem direitos e deveres pa-
ra ambas as pessoas, e o estado civil altera-se, tornando-se 
as mesmas casadas. A dissolução do casamento só acontece 
em caso de divórcio ou por morte de uma das pessoas.
Já a união de facto não é um estado civil, o estado de cada 
uma das pessoas mantém-se, e considera-se que duas pes-
soas estão em união de facto, quando vivem juntas há mais 
de 2 anos, em condições semelhantes às das pessoas casa-
das. Isto é, formam um casal, vivem na mesma casa, e fazem 
vida em comum.
O facto de duas pessoas viverem em união de facto, vai ori-
ginar alguns efeitos semelhantes aos do casamento, e um 
leque de direitos, a saber: tem o direito a fazer o IRS em con-

junto, com os mesmos direitos que as pessoas casadas; tem 
proteção da casa onde vivem em união de facto, por exem-
plo, caso morra a pessoa que é dona da casa e a outra pessoa 
não tiver casa própria, pode ter direito a continuar a viver na 
casa onde viviam; tem direito a um subsídio em caso de mor-
te da outra pessoa; beneficiam das mesmas regras que se 
aplicam às pessoas casadas no que respeita a férias, feria-
dos, faltas e licenças( imaginemos que, ambos trabalham na 
mesma empresa, têm direito a gozar férias na mesma altu-
ra), e, se um deles ficar doente, o outro tem direito a faltar ao 
trabalho para prover ao seu cuidado.
Na união de facto podem levantar-se problemas em caso de 
separação e de morte, senão vejamos: 
Em caso de separação:
O que pode acontecer se vivem numa casa arrendada? Pois 
bem, não existindo filhos do casal, a casa deve ficar para a 
pessoa que mais precisar dela, devendo ser tido em conta a 
sua situação económica, a idade e a saúde, e perceber se 
existe ou não outra casa em que possa viver. 
Já no caso de a casa pertencer às duas pessoas, a casa ficará 
para a pessoa que dela mais precise, e nesse caso fica a pagar 
uma renda à outra.
E se a casa pertencer a só um deles, nesse caso, chegando-se 
à conclusão de que é a outra que precisa mais da casa, embo-
ra não lhe pertença, a casa é –lhe entregue, e terá de ser o 
Tribunal definir o valor que deverá pagar a título de renda.
E relativamente aos bens, como dividir em caso de sepa-
ração? Neste caso existe uma lacuna, pois não está con-
templada forma para dividir os bens quando termina uma 
união de facto, só está contemplada a forma para decidir 
quem fica na casa onde o casal vivia. Se o casal nada acor-
dar entre si, quando um deles tenha adquirido bens com a 
colaboração do outro durante a união de facto, a situação 
terá de ser analisada de acordo com as regras da compro-
priedade (isto é, os unidos de facto são ambos proprietá-
rios de um bem (móvel ou imóvel), na proporção do que 

cada um deles tiver contribuído para a sua compra), ou do 
enriquecimento sem causa (que determina que quem en-
riquecer sem justificação à custa do outro terá de devol-
ver aquilo que obteve, por exemplo, se um deles adquiriu 
um bem em seu nome, mas com dinheiro do outro, não se 
pode entender que o bem é apenas da pessoa que formal-
mente o adquiriu).

Em caso de morte:
Se morrer a pessoa a quem pertence a casa onde viviam, ca-
so o outro não tenha casa própria, pode ter direito a ficar a 
viver gratuitamente na casa onde viviam enquanto casal 
durante um tempo limitado. No entanto, se a união de facto 
durar há mais de 5 anos, poderá ficar a viver na casa, pelo 
mesmo período de tempo que tenha durado a união. 
Sendo que, assim que terminar este período, a pessoa pode 
escolher entre continuar a viver na casa, ou pagar uma ren-
da. De acrescentar que, terá sempre direito de preferência 
na compra da casa, caso a casa seja colocada à venda.
Situação diferente é se a casa pertencer às duas pessoas, 
nesse caso passa a ser propriedade apenas da pessoa que 
ainda vive.
Em caso de morte, as pessoas que vivam em união de facto 
não são herdeiras uma da outra. 
Todavia, para que se produzam os efeitos da união de facto, 
ou seja, para que se concretizem as situações expostas, tor-
na-se necessário provar a União de Facto.
Assim, as uniões de facto podem ser provadas através de 
uma declaração emitida pela junta de freguesia, e para pedir 
essa declaração, o casal deverá apresentar: uma declaração 
de ambas as pessoas, sob compromisso de honra, de que vi-
vem em união de facto há mais de dois anos, certidões de 
cópia integral do registo de nascimento de cada uma delas.
A união de facto termina: pela morte de alguma das pessoas; 
por vontade de qualquer uma das duas pessoas; pelo 
casamento.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Direitos das pessoas que vivem em União de Facto

R
espirar é efetivamente, Saber Viver, mas…Saber 
Viver não é viver de forma automática, mas sim es-
tar presente. Como pede a embaixadora da medita-

ção, Rute Caldeira, faça desta frase um mantra: “de cada 

vez que se torna consciente da sua respiração, está a tor-

nar-se consciente da vida que acontece dentro e fora de si.”

Hoje, trago-lhe uma meditação da Rute, desafiando o leitor 

a conhecer o poder desta medicina, porque a única forma 

de o saber é experienciando! Seja gentil consigo e…medite! 

É hora de fechar os olhos e deixar-se ir…

“Procure o “seu espaço” para iniciar a meditação. Sente-se 

confortavelmente, tendo em atenção a sua coluna. A mes-

ma deve estar direita para que o ar possa fluir pelos seus 

chacras (os vórtices por onde passa a energia).

Se está dentro de um espaço fechado, pode optar por acen-

der uma vela ou um incenso natural, de forma a sentir maior 

harmonia e tranquilidade. Sinta que está a preparar o seu 

templo para um momento de purificação e amor. Antes de 

começar a fazer o que quer que seja, primeiro, tenha a cer-

teza de que está totalmente confortável.

Depois, feche os seus olhos e observe o seu corpo, observe 

o estado da sua mente, sem qualquer julgamento. Faça um 

pequeno check up, percorrendo cada parte de si – mente, 

emoções, corpo e espírito. Ofereça a si mesmo o silêncio e 

permita-se ver tudo o que ele tem para lhe mostrar.

Mantendo os olhos fechados, ligue-se à respiração…foque-

-se no ponto entre as sobrancelhas (o terceiro olho) e na 

zona do umbigo. Mantendo o foco nesses dois centros 

energéticos, observe a respiração que sobe do umbigo para 

o centro da testa. Observe a respiração que desce do ter-

ceiro olho para o umbigo.

Inspire pelo nariz, encha o abdómen de ar (como se fosse 

um balão) e deixe que o mesmo suba até à testa. Esvazie o 

abdómen ao mesmo tempo que sente o ar descer na dire-

ção do umbigo. Em silêncio, insista nesta respiração que vai 

e vem, vai e vem, vai e vem…

O que vai acontecer é que o leitor focar-se-á completamen-

te no ar que sobe do umbigo para a testa. Inspire profunda 

e lentamente, acompanhando o seu trajeto. Sinta esse ar a 

subir pelo ventre, estômago, coração, esterno, garganta, 

rosto até chegar ao centro das sobrancelhas…

Depois, acompanhe a descida do ar. Sinta a viagem desse ar 

que flui levemente da sua testa para o seu umbigo. Expire 

lenta e profundamente e acompanhe a descida desta ener-

gia vital que se espalha pelo corpo. Ela desce pelo rosto, 

pela garganta, tórax, esterno, coração, estômago, ventre 

até tocar no umbigo.

Sinta este ar que vai e vem… Sem forçar, entregue-se à leve-

za de sentir esse ar que sobe e desce, que vai e vem, vai e 

vem, vai e vem…

 Em silêncio, insista nesta respiração, que deve acontecer 

sem esforço. Deixe-se ir. Deixe-se levar ao ponto de sentir 

o seu corpo tão leve quanto a do ar que percorre o seu ser. 

Deixe-se ir e juntamente com essa energia, vai e vem, vai e 

vem… Dentro de si existe uma onda de energia que o emba-

la, energiza e purifica. Deixe-se levar por essa onda e junta-

mente com a sua respiração, vai e vem, vai e vem, vai e 

vem…

Esqueça agora a respiração, fique apenas. Deixe-se ficar, 

sem fazer absolutamente nada, entregue-se ao silêncio, 

fique no momento presente sabendo que ele é tudo o que 

tem e precisa agora…

Depois de se permitir alguns minutos de silêncio, faça um 

breve check up – como está agora o seu corpo? A sua men-

te? As suas emoções? Observe-se e repare nos resultados.

Quando se sentir preparado, abra os olhos. Se sentir neces-

sidade, pode esticar os braços, as pernas, rodar o pescoço 

para dar ao seu corpo a informação de atividade e 

“despertar”.”

Dê consciência à sua respiração…ligue-se ao que realmen-

te importa! 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Meditação: A Respiração que Vai e Vem
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OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A esquerda e a atual  
realidade da saúde

N
os Estados Unidos surgiu um 
grande estudo universitário 
de que as grandes cadeias de 

televisão do sistema têm dado ex-
pressão que afirma que os países com 
melhor desempenho na crise sanitá-
ria do COVID 19 foram os que têm 
menores desigualdades sociais. Fo-
ram citados como casos limite (de pio-
res desempenhos) países como os 
próprios Estados Unidos, as Filipinas, 
o Brasil, entre outros, que sabe-se, 
enfrentaram (enfrentam?) uma situa-
ção de grande morbilidade e mortali-
dade, independentemente da riqueza 
que possuem e dos meios empregues 
em terapêuticas e vacinas. A infecção 
COVID trouxe à luz vulnerabilidades 
e incapacidades inauditas. O sistema 
político dominante vai ter dificulda-
des em as fazer esquecer da consciên-
cia. Um outro vector que surgiu (e é 
importante!) colocou a necessidade 
urgente de um Sistema Público de 
Saúde como o mais importante garan-
te da saúde das populações, até à data 
não valorizado nos Estados Unidos e 
mesmo desprezado. As imagens vivi-
das permanecerão na memória. 
A realidade impõe-se na sua crueza e 
nos ensinamentos que traz. Digam o 
que disserem os liberais, os apologis-
tas do negócio da saúde, os ideólogos 
mais ou menos disfarçados do “quem 
quer saúde, que o pague!”, os defen-
sores dos ilusórios “seguros de saú-
de”, esta é a  realidade que um Estado 
moderno tem de justificar perante os 
seus cidadãos: na doença não há, e 
não pode haver, livre mercado, opor-
tunidades, negociações, direitos tran-
saccionáveis. Há indivíduos, famílias, 
comunidades, com ou sem meios as-
sistenciais para responder a proble-
mas de saúde. E só. Se a saúde é o es-
tado de completo bem estar físico, 
mental e social de cada individuo em 
sociedade, percebe-se que mesmo 
transcendendo o conceito a ausência 
de doenças e afecções, nestas se com-
prova a importância inderrogável da 
saúde. 
Na saúde, os liberais, os interesses pri-
vados, estiveram algo escondidos na 
crise pandémica. Aqui e em todo o mun-

do. Não era o seu tempo, o seu terreno, 
quer prático quer na argumentação. Os 
seus ideológicos ”direitos individuais”, e 
a sua “confessional” liberdade de esco-
lha, remeteram-se ao prudente silên-
cio, atentas as responsabilidades assu-
midas, com a exceção do fornecimento 
de materiais de proteção, de medica-
mentos e testes analíticos. 
O SNS aguentou-se como pôde, com os 
seus recursos, os seus profissionais, a 
sua rede assistencial. Foi no  SNS que se 
defendeu a transmissão do vírus, se 
combateram formas graves da doença, 
se correu enormes riscos e se sofreu 
inenarráveis angústias. O chamado 
mercado liberal da saúde não mostrou 
só as tradicionais “falhas” assistenciais: 
em território de baixa densidade popu-
lacional, em áreas específicas como 
doenças raras, doenças graves a exigir 
complexidade de meios e recursos fi-
nanceiros, etc. Provou também que a 
saúde não é justificada por uma folha de 
cálculo Excel. Ou por uma fatura para 
pagamento. 
Mas o custo atual para os profissionais 
de saúde é elevadíssimo, com a exaus-
tão, o desespero, a desistência. Assinalo 
a não recompensa material pelo esfor-
ço antigo e mais recente, de quem este-
ve sempre na primeira e única linha das 
barricadas. A estagnação salarial. A não 
progressão de carreiras. O abandono 
dos mais velhos e dos mais novos. A pre-
cariedade. A instabilidade de horários e 
locais de trabalho. A competitividade 
feroz. O SNS está doente. 
Aqui chegados, qual o papel da Esquer-
da, da Esquerda que não se envergonha 
de o ser? Trair o seu ideário, secundari-
zar-se perante os interesses indevidos? 
Satisfazer-se com palmas, reconheci-
mentos ou apoios transitórios? Persis-
tir em atos voluntaristas, cegos perante 
o futuro? Deixar correr o marfim, em 
nome de glórias passadas?
A Esquerda deve aprender e lutar, quer 
dentro do SNS como no papel de uten-
tes, ou na gestão politica da Saúde, por 
exigir um papel central e insubstituível 
das suas politicas. A Esquerda deve as-
sumir a sua não-neutralidade em ques-
tões como a dedicação exclusiva, nas 
práticas anti-corrupção, nos conflitos 
de interesses, na formação dos profis-
sionais, na universalidade dos direitos, 
no direito dos seus profissionais em se-
rem felizes. Em nome da Saúde, contra 
a Doença. 
As greves dos profissionais do SNS aí 
estão. Incompreendidas talvez, mas 
corretas. 

A
cabaram as eleições autárqui-

cas e o País e Paredes termi-

nam a época de escolhas em 

sentidos opostos. Politicamente, Antó-

nio Costa perdeu ao perder nas gran-

des cidades. Ao perder Lisboa e um dos 

seus primogénitos Fernando Medina, 

símbolo da sua continuidade, que pe-

cou pela arrogância de menosprezar 

um projeto político de novos tempos 

para a capital. Entretanto, já voltam às 

notícias as greves, os aumentos de im-

postos nos combustíveis, as faltas de 

recursos nos hospitais e nas Lojas do 

Cidadão e o aumento dos números da 

COVID-19 – tudo o que estava sem pal-

co enquanto se apregoava o PRR. Por 

outro lado, em Paredes, o mesmo Parti-

do Socialista bateu o seu record de ve-

readores e continua uma cavalgada de 

hegemonia nas freguesias, que lhe con-

fere todas as condições para uma go-

vernação sem necessidade de descul-

pas e sem obstáculos.

Se o Rui Rio foi o vencedor da noite 

eleitoral ao subir o número de Câmaras 

para o PSD, em particular ao ganhar 

Lisboa, Coimbra e Funchal, também 

deixou uma sensação no PSD de que 

uma liderança combativa teria sido 

muito mais efetiva a demonstrar o ca-

minho do abismo para o qual o PS está 

levar Portugal, no que respeita à r eco-

nomia. Ao mesmo tempo, parece avis-

tar-se um fim de ciclo socialista. Estas 

pequenas vitórias do PSD deram espe-

rança aos militantes do partido e com 

isso o tiro saiu pela culatra a Rio que 

acabou por dar força à sua oposição in-

terna. Agora que se transformou num 

(dos poucos) líder social-democrata a 

perder um Conselho Nacional, está a 

pensar em fórmulas matemáticas que 

lhe tragam a resposta sobre como deve 

avançar na recandidatura. Reconhe-

cendo Rio como um homem convicto de 

que a sua estratégia é a mais correta, e 

persistente em não reconhecer os er-

ros crassos que cometeu desde que 

chegou à liderança do partido em 2018, 

e n t ã o  s ó  t e m  u m a  o p ç ã o : 

recandidatar-se.

Assim, o líder do PSD vê a sua vitória 

autárquica esvaziar-se e um efeito 

inesperado de Paulo Rangel como cla-

ramente favorito, numa candidatura 

que procura por um lado ser mais acuti-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Danos Colaterais

H
á uma diferença essencial en-
tre direita e esquerda que ra-
ramente é debatida: enquanto 

a  e s q u e r d a  s e  p r e o c u p a  m a i s  c o m  o 
‘presente’ e com as ‘pessoas’, a direita 
d á  s o b r e t u d o  v a l o r  a o  ‘ f u t u r o’  e  a o 
‘país’.  Preocupada antes de tudo com 

as pessoas,  a esquerda exige sempre 
melhores salários,  mais  regalias so-
ciais, mais serviços públicos gratuitos, 
mais direitos…
A esquerda quer sempre mais, não lhe im-
portando saber se isso é ou não possível 
em função dos recursos disponíveis.
Rejeita as políticas de austeridade.
Se houver dinheiro, há; se não houver, 
pede-se emprestado.
E se, depois, não houver dinheiro para 
pagar os empréstimos, não se pagam.
Ouvi um dia, estupefacto, Mariana Mor-
tágua dizer que existia um meio muito 
fácil de aliviar a austeridade no tempo 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Direita e esquerda
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Ó Relvas, ó Relvas/ 
Desagregação à vista!

O
corridas as eleições autárquicas, 
meta definida para a entrada em 
vigor da Lei nº 39/2021, de 24 de 

junho, ansiamos desejosamente que com 
esta se revogue a atrocidade cometida com 
a popularmente conhecida “Lei Relvas”, 
cuja procedeu à reorganização administra-
tivo do território das freguesias. 
Enquadraremos: a figura das Juntas de Fre-
guesia resulta do Decreto Lei nº25, de 26 de 
novembro de 1830, instituindo em Portu-
gal Juntas de Paróquia, face à necessidade 
de existir “em todas as paróquias alguma 
autoridade local que possua a inteira con-
fiança dos vizinhos” (…) “para o bom regi-
mento e policia dos povos”. Estas paróquias 
provieram das religiosas, sendo os seus 
p á r o c o s  o s  r e s p o n s á v e i s  p e l a 
administração.
Até 2013, o número de freguesias corres-
pondia às paroquias de 1830. Só com a im-
plantação da República e, consequente-
mente, com o seu caracterizador laicismo, 
passou a existir separação entre a Igreja e o 
Estado e, consequentemente, ruptura en-
tre a paróquia civil (freguesia) e a paróquia 
religiosa. 
Apesar de centralizador e limitador das li-
berdades, é com o regime ditatorial que, 
com a aprovação do Código Administrativo 
de 1936, de Marcello Caetano, a Junta de 
Freguesia e o seu Presidente passam a ser 
eleitos, ainda que por um colégio muito res-
trito. As freguesias atingem a plenitude da 
sua emancipação após o 25 de abril de 
1974, vendo os seus poderes e autonomia 
serem reforçados, passando também os 
seus órgãos a ser eleitos por sufrágio direto 
e universal. 
Este cenário sofre um revés aquando da 
intervenção financeira a que Portugal se 
sujeitou, em 2011. O Governo comprome-
teu-se, através do Memorando de Entendi-
mento, “a reorganizar a administração do 

governo local, reduzindo significativamen-
te o número de tais entidades”. Entre muni-
cípios e freguesias, padeceram estas últi-
mas, cujas foram extintas em mais de um 
milhar, sob o mote da prossecução eficien-
te das suas competências e da contenção 
de gastos. Todavia, o critério foi única e ex-
clusivamente o da redução percentual das 
freguesias, para satisfazer a reivindicação 
da TROIKA. 
Nem tornou mais eficiente a prestação do 
serviço, nem tampouco conteve gastos: as 
despesas das freguesias, em relação ao to-
tal gasto pelo Estado, pouco mais devem 
que representar do que 1%, devendo fazer 
corar de vergonha o Estado Central pelos 
ínfimos recursos que lhes disponibilizam; e 
os cidadãos ficaram ainda órfãos da proxi-
midade característica dos autarcas das fre-
guesias, lesando, desta feita, a defesa do 
superior interesse público.
Ignorou-se a ruralidade do nosso país, a dis-
persão e envelhecimento demográfico 
existente, a carência de serviços estatais 
disponíveis… deixou-se as pessoas à sua 
sorte.
É imperativo repor a justiça e procurar miti-
gar os efeitos nefastos da “Lei Relvas”. Deve 
competir às juntas de freguesia o exercício 
de tarefas cuja exigência de proximidade é 
maior, pois são estas as que mais perto se 
encontram da população o que, por conse-
guinte, leva a uma execução mais eficaz das 
funções e a uma melhor prestação do servi-
ço. E exige-se que estas existam em número 
suficiente para satisfazer condignamente 
os cidadãos. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

Danos Colaterais
lante com a governação socialista dos 

últimos anos e por outro recuperar o 

legado da governação cavaquista ao 

referir-se à “revolução social” promo-

vida pelo cavaquismo que “sonhou e 

lançou as bases da criação de uma 

grande e forte classe média”,  para 

construir um projeto reformista ao re-

ferir-se à defesa firme do Estado de 

Direito e aos princípios estruturantes 

como a separação de poderes, a defesa 

da independência do poder judicial e a 

liberdade de imprensa sem restrições 

(com diferenças profundas da atuação 

socialista, com o compadrio de Rio).

 Rangel evoca Cavaco e é notória a sua 

referência ao “Portugal não pode pa-

rar” o slogan da campanha do PSD para 

as legislativas de 1987, nas quais Cava-

co Silva veio a Paredes para ganhar a 

primeira maioria absoluta e iniciou o 

período de maior transformação eco-

nómica e social do país. É um recentrar 

a discussão política à direita e porque 

efetivamente foi a época de governa-

ção com os melhores resultados eco-

nómicos, sendo indesmentível que o 

aumento do PIB per capita foi o melhor 

desde o tempo em que há registos, e os 

fundos europeus da CEE não explicam 

tudo. Basta consultar a Pordata para 

perceber que os dois governos Guter-

res receberam proporcionalmente 

mais dinheiro europeu e não atingiram 

nem metade dos resultados de Cavaco. 

Algo que todos esperamos agora com o 

famoso PRR!

Cavaco também cometeu erros, sobre-

tudo nos setores das pescas e da agri-

cultura (por via do tratado de adesão à 

CEE, do Bloco Central) e ao nível de 

corrupção, marcas que a esquerda bem 

e n a l t e c e  s o b r e t u d o  n a s  m a i o r i a s 

absolutas.

 Voltado às maiorias absolutas, o PS em 

Paredes deixou os seus danos colaterais 

na estrutura socialista municipal, quan-

do logo na tomada de posse foram anun-

ciadas mudanças na distribuição de pe-

louros municipais (um reconhecimento 

de que nem tudo correu tão bem no man-

dato anterior conforme os resultados 

eleitorais o disseram) e o vereador de 

Lordelo foi penalizado por não ter atingi-

do a vitória na Junta de Freguesia, vendo 

cair o seu título de vice-presidente.

 Por último, e de lamentar, o resultado 

neste fim de semana das eleições da Jun-

ta de Freguesia de Cristelo que ditou a 

vitória socialista por 3 votos, por se tra-

tar de uma vitória da propaganda das 

falácias e do incumprimento das regras 

da comissão nacional de eleições - só fal-

tou sentar o presidente da Câmara à me-

sa da urna de voto (como no tempo do 

outro Sr.!).

da troika: deixar de pagar os juros da dí-
vida soberana. E Pedro Nuno Santos, ul-
timamente muito interventivo, chegou a 
ameaçar pôr «as pernas dos banqueiros 
alemães a tremer», ameaçando-os tam-
bém com o não pagamento da dívida do 
Estado português.
A direita, pelo contrário, pensa primeiro 
no país e só depois nas pessoas.

Por isso, gosta da palavra ‘Pátria’, que a 
esquerda abomina.
E  f a l a  m a i s  d e  d e v e r e s  d o  q u e  d e 
direitos.
Nunca defendeu que Portugal não pa-
gasse as suas dívidas, antes pelo contrá-
rio. Advoga o equilíbrio orçamental, e 
diz que um país não deve gastar mais do 
que aquilo que produz.
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Realizou-se no dia 7 de outubro, no Pa-

vilhão Multiusos da Sarnada, a cerimó-

nia de tomada de posse dos membros 

do Executivo e da Assembleia de Fre-

guesia de Aguiar de Sousa, eleitos no 

passado dia 26 de setembro. Fernando 

Santos é o Presidente do Executivo da 

Junta de Freguesia, eleito pelo PS, tem 

como Secretário Hélder Costa e Te-

soureira Suse Cunha. A Assembleia de 

Freguesia é presidida por Marco 

Ribeiro.

A instalação dos elementos eleitos para o 

Executivo e Assembleia de Freguesia de 

Baltar decorreu no domingo, 17 de outu-

bro, no Auditório BaltarArte. Jorge Coelho, 

eleito pelo PS, dá início ao seu segundo 

mandato como Presidente da Junta de Fre-

guesia de Baltar para o quadriénio 2021-

2025. A equipa da Junta de Freguesia terá 

como Secretário António de Sousa e Tesou-

reira Luciana Bento  O novo Presidente da 

Assembleia de Freguesia é Pedro Silva que 

sucede no cargo a José Alberto Sousa.

No dia 13 de outubro, realizou-se no 

Multiusos de Astromil, a tomada de 

posse do Executivo e da Assembleia de 

Freguesia de Astromil.

A Junta de Freguesia de Astromil tem 

como Presidente José Moreira, elei-

to pelo PS, como Secretária, Ana Bri-

to e como Tesoureiro, Daniel Almei-

da e Silva.

O Presidente da Assembleia de Fre-

guesia é Avelino Silva, para o quadrié-

nio 2021-2025.

O Salão Nobre dos Bombeiros Volun-

tários de Cête acolheu no dia 8 de 

outubro, a cerimónia da tomada de 

posse da Assembleia de Freguesia e 

do Executivo da Junta de Freguesia 

de Cête.

Adriano Rocha é o novo presidente 

da Junta de Freguesia de Cête, eleito 

pelo PS, tendo como Tesoureira, Da-

niela Sousa e Secretário, Manuel 

Coelho. A Assembleia de Freguesia é 

presidida por Heitor Ribeiro.

AGUIAR DE SOUSA BALTAR

ASTROMIL CÊTE
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A instalação dos órgãos autárquicos da Fre-

guesia de Gandra para o quadriénio 2021-

2025 decorreu no dia 16 de outubro, no Pavi-

lhão Gimnodesportivo da Cidade de Gandra.

O novo Presidente da Junta de Freguesia de 

Gandra, José Mota, eleito pelo PS, contará no 

seu Executivo com Armando Leal como Secre-

tário e Sílvia Sá Pinto como Tesoureira.

A nova Presidente da Assembleia de Freguesia 

é Sandra Gaspar.

O Executivo da Junta de Louredo e os eleitos 

para a Assembleia de Freguesia tomaram pos-

se no dia 17 de outubro, numa cerimónia públi-

ca realizada no Auditório Paroquial de Loure-

do. O Presidente da Junta de Freguesia de 

Louredo, José Borges, eleito pelo PS para o 

quadriénio 2021-2025, manteve como Secre-

tário Manuel Garcez e Tesoureira Susana Pa-

trícia de Sousa. A nova Presidente Assembleia 

de Freguesia é Olinda Raquel Costa.

Decorreu no dia 8 de outubro, no Pavilhão 

Multiusos de Paredes, a tomada de Posse dos 

Órgãos Autárquicos da Freguesia de Paredes, 

presidida por mais quatro anos por Artur Pe-

reira da Silva, tendo como Presidente da As-

sembleia de Freguesia, Sara Leal.

Carlos Silva assume o cargo de Secretário da 

Junta de Freguesia, Nazaré Rosendo é a tesou-

reira e os vogais são Paulo Costa e Marília 

Carvalho.

GANDRA LOUREDO PAREDES
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A instalação dos órgãos autárquicos da Fre-

guesia de Rebordosa para o quadriénio 2021-

2025 decorreu no dia 14 de outubro, no Salão 

Nobre da Junta de freguesia de Rebordosa.

A Presidente da Junta de Freguesia de Rebor-

dosa, Salomé Santos, eleita pelo PS, tomou 

posse para o segundo mandato, tendo no seu 

Executivo como Secretário José Barbosa, Te-

soureira Adelaide Silva e vogais Fernando Rios 

e Luís Garcia.

O novo presidente da Assembleia de Fregue-

sia é Abel Silva.

O salão da Assembleia de Freguesia do novo 

edifício sede da Junta de Freguesia de Reca-

rei foi inaugurado com a realização da ce-

rimónia de instalação dos órgãos autárqui-

cos locais.

Belmiro Sousa, eleito pelo PS, toma posse 

para o segundo mandato como Presidente 

da Junta de Freguesia para o quadriénio 

2021-2025, tendo Rui Lobo como Secretá-

rio e Sílvia Barbosa como Tesoureira.

O cargo de Presidente Assembleia de Fre-

guesia é ocupado por Ricardo Costa.

Decorreu no sábado, 9 de outubro, no Pa-

vilhão do Centro Escolar da Sobreira, a ce-

rimónia da tomada de posse do Executivo 

e da Assembleia de Freguesia da Junta da 

Sobreira.

João Gonçalves é o Presidente da Junta, 

eleito pelo PS, no seu terceiro mandato e 

terá ao seu lado, Adão Nogueira como te-

s o u r e i r o  e  M a f a l d a  A l v e s  c o m o 

Secretária.

A nova Presidente da Assembleia de Fre-

guesia é Catarina Nogueira.

REBORDOSA RECAREI SOBREIRA
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A JMS está a recrutar para admissão imediata para as seguintes funções:

- Operador (a) de máquinas para trabalhar madeira, com experiência.

- Acabador (a) de móveis (lixagem).

- Marceneiro com experiência

Oferece-se:

- Salário compatível com a função;

- Subsídio refeição 4,70 / dia;

-  Serviço de refeitório;

- Formação.

As candidaturas podem ser enviadas para info@jms.pt ou entregues na Avenida das Fontai-

nhas, nº 31, 4585 - 852 Rebordosa.

# jms          #jmoreiradasilva          #morecontract          #siana

A cerimónia de instalação do Executivo e 

da Assembleia de Freguesia de Sobrosa, 

para o quadriénio 2021-2025, decorreu 

no domingo, dia 17 de outubro, no Salão 

Nobre Paços do Concelho de Sobrosa. O 

Presidente da Junta de Freguesia, Améri-

co Castro, eleito pelo Movimento Inde-

pendente "Sentir Sobrosa" terá como Se-

cretária, Maria da Anunciação Leal e Te-

soureiro, Ricardo Barros. Cristiano 

Marques da Costa é o Presidente da As-

sembleia de Freguesia.

Decorreu na quinta-feira, 14 de outu-

bro, no edifício da Junta de Freguesia de 

Parada de Todeia, a cerimónia da toma-

da de posse do Executivo e da Assem-

bleia de Freguesia de Parada de Todeia.

Tiago Magalhães é o Presidente da Jun-

ta, eleito pelo PS, e terá César Pereira 

como Tesoureiro e Sara Costa como 

Secretária.

O novo Presidente da Assembleia de 

Freguesia é Bruno Ribeiro.

Decorreu no dia 15 de outubro, no 

edifício da Junta de Freguesia de Van-

doma, a cerimónia da tomada de posse 

do Executivo e da Assembleia de Fre-

guesia de Vandoma. 

José Cunha é o Presidente da Junta, 

eleito pelo PS, e terá Manuel Gomes 

Matos como Tesoureiro e Elsa Barros 

como Secretária.

A nova Presidente da Assembleia de 

Freguesia é Ana Nogueira.

SOBROSA

PARADA DE TODEIA

VANDOMA

No dia 26 de setembro, 
os eleitores de Cristelo 
não conseguiram eleger o 
presidente de junta e res-
petiva assembleia de fre-
guesia. O episódio caricato 
que levou ao único empate 
nacional, resolveu-se no 

passado domingo, dia 17. 
Com a vitória da lista do 
PS, liderada por José Ro-
drigues, por uma margem 
de 3 votos destituiu Carlos 
Franclim, da lista do PSD/
CDS-PP, atual presidente 
de junta de freguesia.

PS ganha  
em Cristelo!
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A
lexandre Almei-
da, Presidente da 
Câmara Munici-

pal de Paredes, quando to-
mou posse na sexta-feira, 15 
de outubro, declarou que 
quer "continuar a contribuir 
decisivamente para que Pa-
redes seja um sítio melhor 
para viver, trabalhar e estu-
dar. Um concelho com quali-
dade de vida a que todos te-
n h a m o s  o r g u l h o  d e 
pertencer". 

A cerimónia de instala-
ção dos órgãos autárquicos 
decorreu no Pavilhão Mul-
tiusos de Paredes, onde fo-
ram empossados os cida-
dãos eleitos nas eleições 
autárquicas realizadas no 
passado dia 26 de setembro, 
como membros da Câmara 
Municipal e da Assembleia 
Municipal de Paredes.

O pavilhão encheu, peran-
te uma plateia completa por 
candidatos, representantes 
de clubes, associações, IPSS, 
empresários e outras coleti-
vidades, que assistiram à ce-
rimónia e foram presentea-
dos pelo momento cultural 
com as atuações de Origo 
Ensemble, grupo vocal femi-
nino de música medieval e 
renascentista.

Nos próximos quatro 
anos, o Executivo Municipal 
terá como vereadores Fran-

cisco Leal, Beatriz Meireles, 
Paulo Silva, Elias Barros, Tâ-
nia Ribeiro, Renato Almei-
da, eleitos pelo Partido So-

cialista e Ricardo Sousa e 
Manuel Vieira, eleitos pela 
coligação PSD/CDS-PP.

Recorde-se que, nestas 

eleições, o PS reforçou a 
maioria e conquistou mais 
dois lugares na vereação da 
Câmara Municipal.

“Vamos ao trabalho pela 
nossa terra, com os nossos 
conterrâneos”. Alexandre Al-
meida concluiu, assim, o seu 

discurso de tomada de posse 
como presidente da Câmara 
Municipal de Paredes inician-
do o segundo mandato.

Alexandre Almeida: 
“A hora é de unidade e de trabalho”
PAREDES PRECISA DE TODOS. O presidente da Câmara Municipal de Paredes reconhece que o “maior de todos” os problemas 
do concelho é o saneamento. Afirma que é a “principal preocupação”, mas para resolver o problema precisará de “tempo”.



13Sexta-feira 22 de Outubro de 2021  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

PUB

Face aos resultados 
das eleições de 26 de 
setembro, houve ven-
cedores e vencidos, 
a f i r m o u  o  a u t a r c a . 
Mas é tempo de deixar 
isso para trás, anun-
ciou. “Aquilo que nos 
une enquanto pare-
denses é bem mais for-
te que as diferenças 
políticas ou ideológi-
cas que nos separam.”, 
declarou.

“Paredes precisa de 
todos. Ninguém pode 
ou deve sentir-se ex-
cluído ou desresponsa-
bilizado”, acrescentou 
no seu discurso.

Alexandre Almeida 
enumerou o trabalho 
feito, mas não deixou de 
mencionar que o con-
celho tem “grandes 
problemas à espera de 
solução”. O “maior de 
todos” é o saneamento. 
Acrescenta também in-
tervenções na rede de 
estradas do interior do 
concelho, a criação de 
um parque urbano em 
cada freguesia, a am-
pliação dos parques in-
dustriais do concelho, a 
construção de habita-
ção a custos controla-
dos e anunciou a cria-

ção de dois novos pe-
louros, o da Formação 
Profissional e o da Pro-
teção Animal.

“Uma das razões pe-
las quais decidimos 
resgatar a concessão 
da água e saneamento 
tem a ver com a neces-
sidade de resolvermos 
o problema do sanea-
mento. Já começamos 
a dar respostas. Mas 
são ainda insuficien-
tes“,  referiu. “O que 
aqui posso garantir é 
que esta será a nossa 
principal preocupação. 
Va m o s  p r e c i s a r  d e 
tempo. Será difícil re-
solver totalmente este 
problema no mandato 
que agora se inicia. 
Mas vamos fazer o nos-
so melhor”,  afirmou 
Alexandre Almeida.

O primeiro manda-
to permitiu “o desen-
volvimento sustenta-
do e o progresso”, as-
sentes em pequenas e 
grandes obras,  num 
trabalho articulado 
entre Câmara e Juntas 
de Freguesia, com ba-
se numa “gestão rigo-
rosa” que diminuiu o 
passivo e permitiu “au-
mentar significativa-
mente” o investimen-
to. “Este espaço é sím-
bolo e exemplo do que 
aconteceu um pouco 
por todo o concelho”, 
afirmou o presidente 
da Câmara reeleito, 
referindo-se ao Pavi-
lhão Multiusos de Pa-
redes, cuja requalifica-
ção terminou recente-
m e n t e ,  e  o n d e  a 
cerimónia decorreu.

Um pavilhão onde en-
trava chuva e frio, deu lu-
gar a um “espaço moderno, 
digno de grande qualidade 
e acolhedor”.

O concelho de Paredes 
a p e s a r  d e  t e r  g ra n d e s 
mais-valias, também conti-
nua a ter “grandes proble-
mas à espera de solução”, 
afirma.

Alexandre Almeida vol-
tou a garantir “verdade e 
rigor” para os próximos 
quatro anos, com trata-
mento equitativo de fre-
guesias e associações, dan-
do atenção às mais frágeis 

e carenciadas, defende e 
pretende uma Câmara Mu-
nicipal “ainda mais próxima 
e aberta às pessoas”, mais 

eficiente e menos burocra-
ta, mais modernizada e 
atual, apostando na trans-
formação digital.

O presidente da Assem-
bleia Municipal para o novo 
quadriénio continua a ser 
Baptista Pereira, reeleito 
na sexta-feira passada por 
maioria da também nova 
Assembleia Municipal.

“Que as nossas diferen-
ças não impeçam nunca que 
as melhores decisões sejam 
tomadas para bem do nosso 
concelho. A Assembleia 
Municipal é a casa da demo-
cracia, é o nosso parlamen-
to local. As nossas diferen-
ças são a nossa força, mas 
não podemos deixar que a 
ambição de vencer o deba-
te nos tolde a capacidade 
de ver o melhor caminho 
para o bem comum, na de-
fesa do interesse da comu-
nidade”, afirmou.

Baptista Pereira ape-
lou “a colaboração de to-
dos os eleitos”, pretende 
que “a Assembleia Muni-
cipal seja um exemplo de 
exercício de política viva, 
a t i v a ,  m a s  c o m  é t i c a  e 
dentro das regras demo-
cráticas”, afirmou. De re-
lembrar que a Assembleia 

Municipal é composta por 
d e z a s s e t e  d e p u t a d o s 
eleitos pela lista do PS, 
seis deputados eleitos pe-
la lista do Partido PPD/
PSD, três deputados indi-
cados pelo partido CDS-
-PP e um deputado eleito 
p e l a  l i s t a  d a  c o l i g a ç ã o 
“Juntos por Paredes”.

“Hoje, já tem pouco sentido,  
falar de vencidos e vencedores. 
Hoje, importa lembrar que somos 
acima de tudo paredenses”

Há 4 anos, “este espaço não pertencia  
à Câmara Municipal. Chovia cá dentro”

Baptista Pereira pede “ética e  
serenidade” nos debates da assembleia
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A
stuta e inteligen-
te,  a  formação 
unionista apa-

nhou de surpresa o Acadé-
mico de Viseu que milita 
duas divisões acima, na Se-
gunda Liga.

No sábado, dia 16 de Ou-
tubro, o USC Paredes assi-
nalou mais um momento 
marcante na sua história ao 
garantir a passagem para a 
4ª Ronda da Taça de Portu-

gal com uma vitória sólida 
por 3-1 frente ao Académi-
co de Viseu.

Se o jogo se previa como 
um autêntico David contra 
Golias, com o favoritismo 
todo a favor da equipa de 
Viseu, que milita na 2ª Liga 
Portuguesa, enquanto que 
o União joga no Campeona-

to de Portugal (duas divi-
sões abaixo), o que se viu 
dentro de campo foi com-
pletamente inesperado! 

O  U n i ã o  d e  P a r e d e s 
apresentou-se com um fu-
tebol dinâmico e ofensivo, 
numa exibição em que criou 
constantes desequilíbrios 
na defesa adversária, e aca-

bou por sair como justíssi-
mo vencedor, demonstran-
do a sua superioridade em 
campo desde os minutos 
iniciais.

Até ao final da partida, o 
União limitou-se a contro-
lar o jogo, com os jogadores 
a aproveitarem um dia que 
com certeza ficará marcado 
como uma das mais bonitas 
páginas da sua carreira.

A vitória maior, no en-
tanto, foi do querido adep-
to unionista, Jorge, que, 
numa iniciativa louvável do 
clube azul e branco, teve a 
oportunidade de acompa-
nhar a preparação para o 
jogo do plantel paredense, 
de almoçar com os seus ído-
los e ainda de ser chamado 
ao relvado para com eles 
festejar a extraordinária 
vitória. 

Na perspetiva do seu 
sorriso,  vemos a vitória 
unionista como muito mais 
do que ganhar um mero jo-
go, mas a perseverança, 
força e vontade de quem, 
contra todas as expetati-
vas, sabe superar-se, ser 
maior, e merecer ser feliz. 

E esta, meus amigos, é que 
é a verdadeira Festa da Taça!

USC PAREDES 3
ACADÉMICO DE VISEU 1

USC PAREDES: Marco Ribeiro, Mabuza, 
Meneses, Henrique, Gil Barros (Ama-
deu, 87), Ismael, Ema, Tavares, Pedro 
Correia (Andrezinho, 87), Hélder Pedro 
(Piquet, 67) e Madureira (Nilo, 67).
Suplentes não utilizados: Rui Mota, 
Joel e Choi.
Treinador: Eurico Couto.

ACADÉMICO VISEU: Ricardo Janota, 
João Pica, Pedro Monteiro, Lúcio 
Fernandes (Ayongo, 46), Musa Yahaya 
(Luisinho, 77), Ericson (Carlos Renteria, 
68), Igor Milioransa, André Carvalhas 
(Nussbaumer, 68), Yurí Araújo, André 
Claro e Fama Quizera (Fernando Fer-
reira, 68).
Suplentes não utilizados: Domen Gril 
e Tiago Correia.
Treinador: Zé Gomes.

GOLOS: 1-0 por Pedro Correia (12m), 1-1 
por Fama Quizera (29m), 2-1 por Henri-
que (59m), 3-1 por Pedro Correia (69m)

Exibição de gala do USC Paredes garante 
continuidade na festa da Taça 
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O futebol é uma modalida-
de muito fechada no que às re-
gras diz respeito. Uma altera-
ção às Leis do Jogo só efectiva 
quando a FIFA e o Internatio-
nal Board dão luz verde para 
tal. O futebol talvez seja a mo-
dalidade mais resistente à mu-
dança, mas, nos últimos tem-
pos, tem havido sistemáticas 
alterações, e muitas delas pas-
sam ao lado, não só dos adep-
tos, mas até dos praticantes.

Efectivamente o futebol 
tem de evoluir e precisa de ac-
tualizar algumas Leis, mas as 
alterações que têm sido feitas 
apenas têm contribuído para 
causar dúvidas e incertezas e 
não têm ajudado a simplificar.

O que o futebol precisa é 
que se simplifique. O fute-
bol tem de ser o mais objec-
tivo possível no que concer-
ne às Leis.

O recente golo que deu à 

França a conquista da Liga das 
Nações frente à Espanha, é o 
caso mais evidente. Dizem os 
especialistas em arbitragem e 
o próprio director de arbitra-
gem da UEFA, Roberto Roset-
ti, que "Anthony Taylor tomou 
uma decisão correta com base 
na lei existente e na sua inter-

pretação oficial", uma vez que 
"o jogador interveio delibera-
damente para jogar a bola e o 
adversário não interferiu". 
Mas dizer que o adversário 
não interferiu é tudo menos 
verdade. A acção do avançado 
“obrigou” o defesa a fazer o 
corte.

Se realmente o árbitro agiu 
bem ao interpretar a Lei, a Lei 
está mal feita e valida o meu 
raciocínio que se tem pensado 
em várias alterações que na 
prática não ajudam o futebol. 
Só acrescentam dúvidas, tra-
zem polémica, incendeiam a 
modalidade.

O futebol precisa de regras 
práticas e objectivas.

Se houve anos em que se 
pediam mudanças e elas não 
saíam da gaveta, agora tem 
havido actualizações atrás de 
actualizações e algumas delas 
saem de cena num abrir e pis-
car de olhos.

É importante as mentes es-
tarem abertas para que a mo-
dalidade siga o caminho da 
evolução, se possam dar pas-
sos para algumas mudanças, 
mas sem perder o sentido da 
razoabilidade, ouvindo-se os 
protagonistas (jogadores e 

treinadores), ao invés de se 
fazer tudo nos gabinetes e de-
pois esperar pela prática para 
ver o resultado. 

Que se simplifiquem os 
textos, que se simplifiquem as 
regras, que se simplifique o 
entendimento. Que se simpli-
fique o futebol. Para menos 
confusões. Para que não seja 
preciso estar todos os anos a 
mudar coisas que no anterior 
foram implementadas.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

A propósito das alterações constantes – nem 8 nem 80

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

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

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

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

4580 - 128 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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No domingo, dia 10, o Fu-
tebol Clube de Cête deu 
mais um passo importante 
no renascimento do clube 
c o m  a  r e a b i l i t a ç ã o  d o s 
balneários. 

Numa cerimónia que ficou 
marcada pela presença de vá-
rios intervenientes, como a 
equipa de direção do clube, o 
vereador do desporto Paulo 
Silva, os diversos patrocina-

dores, entidades particulares 
e vários adeptos cetenses. A 
direção do clube, num discur-
so completo e coeso, agrade-
ceu a presença de todos os 
que ali se encontravam no 
campo Belo Horizonte, e num 
agradecimento especial pre-
senteou todos aqueles que 
contribuíram para aquela 
restauração, desde associa-
dos e patrocinadores.

F.C Cête 
inaugura balneários

Que belo regresso! 
No passado domingo, 

realizou-se o quarto jogo 
do campeonato da segun-
da divisão distrital, onde o 
Futebol Clube de Cête teve 
como adversário, o Frea-
munde B. Após 10 anos, 
sem futebol sénior, sem fu-
tebol ao domingo à tarde, 

os cetenses voltaram ao 
mítico Belo Horizonte! Da 
melhor maneira possível, 
com uma moldura humana 
de arrepiar e com uma vitó-
ria sofrida mas justa!  A 
equipa cetense agradeceu 
aos adeptos por todo o 
apoio que sentiram duran-
te a partida.

O regresso  
ao Belo Horizonte

Fale-nos um pouco so-
bre o que o fez juntar-se à 
direção do Futebol Clube 
de Cête.

A minha ida para a dire-
ção do Cête deve-se a vários 
motivos. 

Primeiro sou de Cête, foi 
no Futebol Clube de Cête 
que comecei a jogar e cresci a 
ver o Cête jogar. Quem me 
conhece sabe o sentimento 
que tenho pela terra e pelo 
clube. Há cerca de 12/13 
anos atrás, ajudei o clube co-
mo treinador das camadas 
jovens durante 3 anos, en-
tretanto sai mas sempre que 
podia, acompanhava o clube. 
Na altura, percebi que o clu-
be para crescer tinha que 
melhorar as suas infraestru-
turas o que não veio aconte-
cer. Por falta de condições 
equivalentes aos clubes vizi-
nhos acabou por “morrer”. 
Foi aí que juntamente com 
outros colegas, também com 
ligação ao Cête, uns como 
ex-treinadores, ex-dirigen-
tes, ex-atletas, decidimos 
reerguer o clube. Cête sem-
pre foi uma terra de futebol, 
com jogos ao domingo à tar-
de e todos sentíamos falta 
disso. Antes de avançarmos 
sabíamos que tínhamos que 
identificar as lacunas do clu-

be e criar um plano. Traça-
mos um projeto e estamos a 
pô-lo em prática, temos co-
mo objetivo principal,  a 
construção de um complexo 
desportivo novo. Acredita-
mos que vai acontecer bre-
vemente por ser uma pro-
messa do Dr. Alexandre Al-
meida e do seu executivo 
para este mandato. Eu pró-
prio tenho falado com ele e 
com o vereador Paulo Silva, 
as coisas estão bem encami-
nhadas nesse sentido. Este 
espaço será determinante 
p a r a  o  c r e s c i m e n t o  d o 
clube.

Que impacto pensam 
que irão ter na população 
de Cête, visto que é o clube 
da terra.

Pelo trabalho que realiza-
mos até ao momento, penso 
que estamos a ter respostas 
e  apreciações bastante 
positivas.

Numa fase inicial, acho 
que muita gente tinha dúvi-
das, talvez pela nossa tenra 
idade, mas com o tempo per-
ceberam que estamos no 
clube para marcar pela dife-
rença e criar dinamismo. 
Neste momento, sentimos 
que somos uma associação 
com peso na freguesia, que 
movemos muita gente no 
apoio ao clube.

Conte-nos sobre as re-
modelações na estrutura e 
nas infraestruturas do FC 
Cête.

Desde que tomamos pos-

se, sabíamos que tínhamos 
um longo e duro caminho a 
percorrer. 

Como referi anterior-
mente, identificamos os 
principais problemas do clu-
be e criamos estratégias pa-
ra os solucionar. 

O clube encontrava-se 
numa situação financeira 
muito delicada com saldo 
negativo. 

Para recuperar esse défi-
ce, a nossa única fonte de 
rendimento era a sede do 
clube que se encontrava em 
condições débeis, decidimos 
avançar com a requalifica-
ção da mesma, que só foi 
possível com muitas ajudas 
de empresas particulares, 
após isso sentimos que as 
pessoas começaram aproxi-

mar-se do clube, a sede era 
frequentada com mais fre-
quência e isso ajudou-nos na 
recuperação financeira, que 
neste momento está no ca-
minho certo para o que 
pretendemos.

Um clube de futebol só 
tem vida se tiver a atividade 
futebolística e começamos a 
trabalhar na construção da 
equipa sénior, sabíamos que 
para atrairmos atletas tería-
mos de melhorar as condi-
ções, daí termos avançado 
com a requalificação dos bal-
neários que, mais uma vez só 
foi possível com a grande 
ajuda de empresas e particu-
lares. Esta requalificação 
realizou-se, devido a um fu-
turo projeto que temos para 
o clube.

Em termos de estrutura 
estamos a crescer aos pou-
cos. Temos pessoas de vá-
rias aéreas, o que faz com 
que nos completemos uns 
aos outros. Acho que cria-
mos uma boa direção, fo-
mos inteligentes na escolha 
do tesoureiro, é uma pes-
soa mais velha e é respon-
sável pela aérea financeira 
de uma empresa, que é con-
siderada ser das maiores e 
de grande credibilidade da 
nossa vila, foi decisivo na 
recuperação financeira do 
clube, temos algumas pes-
soas que estão muito por 
dentro do futebol, e isso é 
determinante no futuro do 
clube. 

Para mim, o que nos per-
mitiu traçar este caminho 
até agora, foi a paixão que 
todos temos pelo clube, por 
este projeto e por termos 
conseguido reaproximar os 
cetenses do clube. Sem os 
associados, empresas e par-
ticulares que nos tem ajuda-
do não teríamos feito o que 
fizemos até ao momento. 

Aproveito para agradecer 
a todos que estiveram con-
nosco até ao momento é um 
palavra para os atletas da 
equipa sénior por acredita-
rem neste projeto.

Entrevista a Rafael Sousa,  
vice-presidente do Futebol Clube de Cête
Rafael Sousa, conhecido e acarinhado por muitos, Rafa Sousa, 33 anos, natural de Cête, começou aos 8 anos no Futebol Clube de 
Cête, aos 10 anos ingressou no FC Porto, rumou ao FC Penafiel em 2003, onde se tornou jogador profissional em 2007, em 2013 
foi para o Nacional da Madeira, regressou em 2014 ao FC Penafiel, em 2015 foi para o Moreirense Futebol Clube, regressando em 
2016 aquela que foi a sua casa por mais cinco anos, o FC Penafiel e este ano, ingressou o plantel do Atlético Clube de Vila Meã.
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O 
Pavilhão Mul-
tiusos de Pare-
des acolheu no 

domingo, 10 de outubro, a 
Seleção de Andebol femini-
no para o jogo Portugal-Es-
panha, com as bancadas do 
pavilhão ocupadas por cer-
ca de mil adeptos da moda-
lidade. A Seleção Portugue-
sa perdeu com a Espanha 
por 22-23, num jogo a con-

tar para a qualificação do 
Campeonato Europeu Fe-
minino de 2022. Portugal 
após a segunda jornada do 
Grupo 5 fica mais longe da 
qualificação para a con-

quista do título europeu.  
Com o jogo disputado em 
Paredes, a Hungria e a Es-
panha partilham a lideran-
ça, com quatro pontos, po-
sicionando-se na qualifica-

ção para a fase final do 
Europeu, seguindo-se Por-
tugal e Eslováquia, ainda 
sem pontuarem. O encon-
tro ibérico foi presenciado 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e pelo Pre-
sidente da Federação de 
Andebol de Portugal, Mi-
guel Laranjeiro, entre ou-
tras personalidades.

SELEÇÃO NACIONAL A FEMININA

Portuguesas
perdem ao cair do pano
Com lotação esgotada, o Pavilhão Multiusos de Paredes recebeu e vibrou com o duelo ibéri-

co, a contar para a 2ª jornada do Campeonato Europeu Feminino de Andebol de 2022.

PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

QUALIFICAÇÃO EHF EURO 2022

GRUPO 5 J V E D GOLOS DIF PTS

Hungria 2 2 0 0 64 : 52 12 4
Espanha 2 2 0 0 56 : 50 6 4
Eslováquia 2 0 0 2 56 : 63 -7 0
Portugal 2 0 0 2 46 : 57 -11 0
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FREGUESIAS

A destruição do polides-
portivo da feira retirou os 
jovens do centro de Baltar. 
Ninguém utiliza o largo que 
tem um sem número de 
blocos de pedra. Os mais 

velhos continuam a prefe-
rir a companhia do Pereira 
Inácio, pois não existem ár-
vores. À noite é um deserto 
total e um local pouco segu-
ro. Foram gastos milhares 

de euros num projeto que 
tirou  a vida do centro de 
Baltar e que foi substituída 
por pedras. Os milhares 
que viram Quim Barreiros, 
apenas se deslocarão ao 

largo uma meia dúzia de ve-
zes. Foi um investimento 
que efetivamente destruiu 
toda uma dinâmica que fa-
zia daquele local um polo 
de vida e que apenas preci-

sava de ser requalificado 
com um outro projeto que 
mantivesse a vida no cen-
tro de Baltar durante todo 
o ano e não apenas em al-
guns dias relacionados com 

eventuais eventos. O movi-
mento naquele local é ago-
ra residual  e os habitantes 
locais estão agora à espera 
que a obra tenha a sua con-
clusão definitiva.

Largo Inaugurado por Quim Barreiros não tem utilização

FAUSTINO 
 SOUSA

A 
Associação Cul-
tural e Musical 
de Baltar, funda-

da em 1860 por habitantes 
da freguesia, celebrou no 
passado  dia 5 de outubro, o 
161º Aniversário. 

A  B a n d a  d e  B a l t a r  é , 
atualmente, constituída por 
cerca de 60 elementos e 
atualmente  é dirigida por 
Arménio de Sousa. 

Do historial da Banda de 
Baltar, recorda-se que em 
meados dos anos 30, Alcino 
Coelho de Sousa, assumiu a 
direção da Banda, tornan-
do-a numa das melhores e 
mais prestigiadas, tendo si-
d o  e x t i n t a  v i n t e  a n o s 
depois.

Em 1989, Fernando de 
Freitas Nogueira reergueu a 
Banda de Baltar que possui 
um vasto repertório musi-
cal.Em 2017, nas comemo-
rações dos 157 anos da As-
sociação Cultural e Musical 
de Baltar, a banda passou 
para a nova sede localizada 

na antiga Escola Primária de 
Baltar. Sendo a  música um  
instrumento educacional 
essencial no desenvolvi-
mento integral dos jovens, a 
Banda decidiu comemorar o 
dia mundial da música de 
uma forma diferente. Assim, 
no dia 07 de Outubro, a Es-
cola de Música  da Banda 
deslocou-se à Escola Básica 
de Baltar para fazer uma pe-
quena demonstração dos 
seus instrumentos, no senti-
d o  d e  l ev a r  a  m ú s i c a  à s 
crianças Foi uma ação muito 
positiva e que foi impactan-
te junto dos alunos.

    BALTAR

Banda de Baltar 
celebrou 161 anos  
e deslocou-se  
ao agrupamento 
Daniel Faria
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FREGUESIAS

A 
Associação de 
Pais e Encarre-
g a d o s  d e  E d u -

cação da Escola Básica de 
Serrinha, conscientes de 
que a infância é uma fase 
em que as necessidades 
fisiológicas devem estar 
aumentadas, e que é parti-
cularmente importante, 
consciencializar as crian-
ças para uma alimentação 
segura e de elevada quali-
dade nutricional, que per-
mita aprovisionar um cor-
reto crescimento, desen-
volvimento e rendimento 
escolar, facilitando a pro-
moção de saúde e preve-
nindo assim, o surgimento 
de doenças crónicas asso-
ciadas a uma alimentação 
desequilibrada.
Pais dos alunos doam ali-
mentos para organizarem 
uma feira da alimentação, 
neste contexto, a escola 
desempenha um papel de-
terminante, a par das fa-
mílias, no reforço e conso-
lidação dos bons hábitos 
alimentares. Estas mensa-
gens educativas que estão 
contempladas nos progra-
mas e currículos escola-
res, têm como objetivo a 
promoção da saúde, das 
t ra d i ç õ e s  a l i m e n t a r e s , 

ambiental, social e da pro-
t e ç ã o  d o s  v a l o r e s 
culturais.
A adesão à feirinha atingiu 

os objetivos pretendidos 
pela  associação de pais 
que para além de ser uma 
atividade educativa, tem a 

finalidade de apoiar o pla-
no de atividades proposto 
pela Associação e contri-
buir para a melhoria da es-

cola, através de materiais.
A Associação de Pais e En-
carregados de Educação 
da Serrinha aproveita para 

agradecer a todos os que 
visitaram e contribuíram 
para o sucesso da Feira da 
Alimentação.

    REBORDOSA

Feira da alimentação
PAULO
PINHEIRO

O Promov Rebordosa, no 
passado dia 9 de outubro, or-
ganizou mais uma edição do 
Color Party no parque de Cor-
tinhas, repetindo o grande 
sucesso das duas edições an-
teriores. O evento começou 
às 16 horas e continuou pela 
noite adentro, tendo contado 
com a visita de mais de 1500 
pessoas. Segundo Mário Pa-
checo, presidente da associa-
ção, esta festa conseguiu reu-
nir num “cenário fantástico e 
natural” todos os motivos que 
já faziam prever a grande ade-

são do público: “barracas de 
comida, de bebida, muita tin-
ta, grande som, grandes pal-

cos e grandes DJ´s”, como Pe-
dro Abreu, Diogo Morales e 
Bruno R. Esta Festa das Cores 

aconteceu num cenário jovem 
e de grande animação, marca-
do pelo êxtase do sonho, cada 

vez mais real, de uma retoma à 
normalidade vivida antes da 
pandemia.

ARIANA MOREIRA

Aluna do 1º ano de Ciências  

da Comunicação, Nova-FCSH

Color Party Rebordosa
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CULTURA

PUB

O LEITURAS 
SUGERE...

Slime
David Walliams

B e m - v i n d o s  à  i l h a 

Sebenta!

Nesta pequena ilha mo-

ram alguns adultos bas-

tante horríveis...

A escola, o parque, a loja 

de brinquedos, a carri-

nha de gelados, tudo é 

gerido por adultos hor-

rorosos cujo passatem-

po é fazer as crianças 

infelizes…

É preciso enfrentá-los. 

Mas quem terá a cora-

gem necessária?

Só Ned, claro. Um rapaz 

extraordinário, com um 

poder especial: O PO-

DER DE SLIME!

Como outros títulos 

deste autor, este é, tam-

bém, para ser “devora-

do” rapidamente.

L
icenciada em Psico-
logia Clínica, espe-
cialidade na qual 

trabalhou durante dez anos, e 
com formação em áreas co-
mo Consultoria de Imagem 
(na Uptodate Fashion Aca-
demy em Milão) e Escrita 
Criativa (em Londres), M.G. 
Ferrey foi fazendo o seu per-
curso profissional sempre 
com o desejo de escrever his-
tórias que pudessem trans-
portar os leitores para outros 
mundos. E assim nasceu 
‘Aquorea’. “Este livro é sobre 
uma rapariga, Ara, que en-
contra o sentido da sua vida 
no sítio onde menos espera. 
No dia em que morre é que 
começa realmente a viver. É 
um livro de fantasia, para jo-
vens adultos, onde as coisas 
mais fantásticas, inimaginá-
veis e muitas vezes doloro-
sas, acontecem às persona-
gens”, esclarece a autora. 
“Claro que, se quisermos, po-
demos extrapolar isso para o 
nosso quotidiano, porque to-
dos nós passamos por mo-
mentos de dúvida, decisões 
difíceis, medos, insegurança, 
etc. Também o facto de ser li-
cenciada em psicologia per-
mitiu-me abordar temas bas-
tante pertinentes e atuais 
como a amizade, família, de-
pendências, depressão, luto e 
as diferentes formas de lidar 
com eles”, acrescenta.

Sobre as suas fontes de 
inspiração, a autora nomeia “o 
amor pelo mar, pela desco-
berta e pelo desconhecido. 
Adoro viajar, conhecer e 
aprender a fazer coisas novas. 

Talvez por isso a criação de 
novos mundos me fascine 
tanto”. Como que a confirmar 
esta afirmação, M.G. Ferrey já 
está a trabalhar no segundo 
volume de ‘Aquorea’. “O se-
gundo livro é muito importan-
te, não só pela continuação da 
história e desfecho de algu-
mas situações, como também 
pelo crescimento das perso-

nagens. São jovens que estão 
no início da idade adulta e há 
muito para acontecer e para 
revelar”, assegura.

Aquorea – Inspira é o pri-
meiro livro de uma coleção 
c h e i a  d e  f a n t a s i a  e 
romance.

Passava da meia-noite 
quando Anadir pegou nos 

objetos que reunira durante 
a tarde e os guardou na mo-
chila impermeável casta-
nho-escura: um pequeno ál-
bum de fotografias com ima-
gens da fachada de sua casa, 
do seu filho — ainda bebé, na 
adolescência e no dia do ca-
samento —, das suas netas 
também em diferentes ida-
des; um perfume Chanel n.º 5 
na embalagem original com 
o invólucro ainda inviolado; 
o livro Grandes Esperanças, 
de Charles Dickens; e o seu 
companheiro de sempre — 
um cachimbo Tankard, de 
madeira, que comprara com 
o primeiro salário recebido 
como chefe de equipa.

Olhou em volta e sentiu 
um enorme pesar por saber 
que não voltaria a ver aquela 
casa nem as árvores frondo-
sas em redor. Não mais senti-
ria o ar fresco do rio entrar 
pelas janelas, nem voltaria a 
contemplar noites estrela-
das. A Casa de Musgo fora 
construída pelos seus avós, 
que a haviam deixado aos 
seus pais, e que ele herdara. 
Era uma casa humilde, cons-
truída com barro, tijolos fi-
nos e grande dedicação. Na 
parte da frente houvera em 
tempos um pequeno jardim; 
agora era apenas a continua-
ção da floresta, com três de-
graus largos que davam 
acesso a um alpendre.

Anadir fechou os olhos e 
inspirou profundamente, 
sendo tomado por uma co-
moção. Mas a sua decisão 
estava tomada. Só a adiara 
por causa das netas.

SUGESTÕES DE LEITURA

M. G. Ferrey é a 
escritora do mês de outubro
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VOZ DO EMPRESÁRIO

A 
cidade de Pare-
des tem um novo 
espaço de fisiote-

rapia e Bem estar: a FISIO 
ORIGEM. Criado por Móni-
ca Rodrigues, uma jovem e 
simpática empreendedora, 
licenciada em fisioterapia 
com especialização em fisio-
terapia materno infantil, for-
mação em Pilates Clínico, 
Reabil itação Perineal  e 
Dermatofuncional.

Este espeço destaca-se 
dos restantes espaços simi-
lares, por ter como objetivo 
promover o bem-estar dos 
bebés e das mães no pré e 
pós parto. Mas para além 
destes, que são o ex-libris 
distintivo e diferenciador, 
também se podem encontrar 
serviços de Fisioterapia, Pi-
lates clínico, Saúde estética e 
Massagens, para todos.

Mas são mesmo as ses-
sões no Spa, ideais para os 
bebés, o orgulho da Móni-
ca. Com a duração de 50 
minutos, são destinadas 
para recém-nascidos e até 
aos 12 meses, onde no seu 
decorrer os bebés expe-
rienciam sensações seme-
lhantes às experienciadas 
na fase uterina, sendo cada 
sessão direcionada a pro-
porcionar a melhor vivên-
cia ao bebé, adaptada à sua 
idade, com vista a propor-
cionar sensações de bem 
estar que potenciam o seu 
desenvolvimento físico, 
cognitivo e social.

As sessões são iniciadas 
no mini jacuzzi e seguidas 
por uma massagem terapêu-
tica, procedimento que me-
lhora o relaxamento e bem-
-estar dos recém-nascidos e 
bebés, promovendo uma 
melhor experiência de sono, 
de diminuição das cólicas, 
facilitando a mobilidade arti-
cular, o sistema cardiorrespi-
r a t ó r i o  e  a s  t e n s õ e s 
posturais.

Contactar a Mónica e a FI-
SIO ORIGEM é fácil. Encon-
tramo-las nas suas páginas 
nas redes sociais, pelo mail ou 
pelo número de telemóvel.

O espaço f ica mesmo 
no centro da Cidade de Pa-

redes com ótima acessibi-
lidade, muito acolhedor e 
bonito pois foi pensado ao 
pormenor para que a dedi-

cação por cada utente im-
pere, seja bebé, paciente 
ou apenas alguém que se 
queira sentir bem.

Tudo para que o lema da 
FISIO ORIGEM seja cumpri-
do; FisioOrigem- Na origem 
do seu bem estar !

Primeiro spa para bebés no Vale do Sousa
EMPREENDEDORISMO. Foi inaugurado no dia 17 de outubro por Mónica Rodrigues um novo espaço de fisioterapia no 
centro da cidade de Paredes, acolhedor e simpático para todos, mas especialmente para os bebés e suas mamãs. 

SPA Bebé  //  Fisioterapia
Saúde Estética  //  Pilates Clínico

Pré e Pós Parto  //  Bem Estar

Rua Dr. José firmino, nº 37  -  4580-129 Paredes
Telf.: 933 810 328

mail.: geral@fisiorigem.pt
www.fisiorigem.pt
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA DELFINA  
DE SOUSA PEREIRA
Faleceu no dia 16 de outubro com 94 anos.  
Era natural de Guilhufe-Penafiel e residente 
Urbanização Fonte Sagrada, nº. 70 A, Paredes. 

Era casada com António Moreira da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 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 21 de outubro às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

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

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

RITA DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 18 de outubro com 76 anos.   
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
Rua do Vinhal, nº. 100, Lordelo, Paredes.  
Era casada com Manuel Moreira Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 24 de outubro às 9 horas na Capela 
de Nª.  Srª. do Alívio do Vinhal, Lordelo, Paredes. Agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 9 de outubro com 62 anos.   
Era natural de Duas Igrejas-Paredes  

e residente na Rua de Seixoso, nº. 98,  Duas Igrejas, Paredes. 
Era casado com Maria Fernanda Pacheco Moreira.

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

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

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

GUILHERMINA 
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 6 de outubro com 83 anos.   
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua das Flores, nº. 732, Lordelo, Paredes. Era viúva de  
José Augusto Moreira da Silva.

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

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

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO ARMANDO 
GONÇALVES LOPES
Faleceu no dia 14 de outubro com 63 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua dos Combatentes, nº. 205, 2º esq. Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria de Fátima Moreira das Neves Lopes.

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

RUI ANÍBAL MENDES BAÍA
Faleceu no dia 17 de outubro com 45 anos.  
Era natural de Baltar- Paredes e residente  
na Av. dos Bombeiros Voluntários de Paredes,  
Ent-232 1ª Esq.Paredes. Era  casado com  

Sandra Maria da Rocha e Silva, Pai de Mariana da silvaBaía.

AGRADECIMENTO
Sua esposa. Filha e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada terça-feira dia 26 
de  outubro pelas 19:00 horas na Igreja Matriz de Paredes. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

PAREDES

FALECEU

MARIA NATÁLIA 
DA SILVA MONTEIRO
Faleceu no dia 16 de outubro com 87 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes  
e residente na Rua  Dr. Elias Moreira Neto,  

nº. 71, Paredes. Era  solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vêm  por este meio, extremamente sensibilizados 
e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 
7º dia será celebrada segunda-feira dia 25 de  outubro pelas 
19:00 horas na Igreja Matriz de Paredes. Antecipadamente 
agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

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

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

PAREDES

FALECEU

MANUEL JORGE  
BAPTISTA DA CUNHA
Faleceu no dia 30 de setembro com 51 anos. 

Era natural de Macieira-Lousada e residente 

em, Paredes. Era casado com Maria Emília Teixeira Barbosa.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 6 de outubro com 60 anos.   
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua do Paço, nº. 122, 1º esq. Paredes.  
Era casada com José Maria de Oliveira Meireles.

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

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

– Madalena / Lordelo e Paredes 

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

PAREDES
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

JOÃO MOREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 17 de outubro com 68 anos. Era natural de Vandoma-Paredes e 

residente na Rua D. Dolmén, n.º 15, Baltar, Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO

A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas as pessoas de suas  

relações e amizade que se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso  
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