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EDITORIAL/TRIBUTO

N
a nossa vida de ci-

dadão comum é 

muito normal en-

contrar o nosso ídolo, mas 

um ídolo de uma comuni-

dade não é fácil. Só alguém 

que pela sua importância 

por feitos, atos sociais ou 

pela demonstração de va-

lores que sirvam de exem-

plo. Há muitos anos escrevi 

um longo texto, sobre uma 

figura importante da nossa 

Cidade de Paredes. Quero 

recordá-lo novamente, 

com um pequeno Tributo. 

Trata-se do saudoso Cami-

lo Nazaré Coelho Garcês, 

nascido em Castelões de 

Cepêda, em 1927, e que 

veio a falecer em 1979. O 

sr. Nazaré, proprietário de 

vários táxis na Praça José 

Guilherme, era respeitado 

como um conselheiro pelos 

seus empregados, e tam-

bém pelos companheiros 

de profissão, que o trata-

vam como Chefe e até co-

mo o “pai” dos taxistas de 

Paredes. Não era por mero 

acaso, pois os clientes que 

ele servia e quem o conhe-

cia, assim o consideravam. 

Tornou-se num ídolo de Pa-

redes. Dotado de uma inte-

ligência fora do comum, ti-

nha um conhecimento das 

situações sociais, políticas, 

económicas, religiosas, 

etc., que fazia de qualquer 

viagem com ele, curta ou 

longa, uma oportunidade 

de amena e lúcida conversa 

sobre a vida e a sociedade 

do seu tempo. Era o predi-

leto das crianças que trans-

portava para a escola ou 

colégio, de quem era amigo 

e a quem contava histórias 

educativas. Era o preferido 

das noivas de Paredes, que 

ele cortesmente transpor-

tava à Igreja com o seu car-

ro preto, ajudando-as a sair 

ou entrar no seu carro, de-

pois de colocar o seu boné 

debaixo do braço esquer-

do, desejando-lhes felici-

dades, e dos casalinhos que 

levava em viagens longas 

para a noite de núpcias. Era 

de uma bondade extrema 

para com os jovens adultos 

que transportava a qual-

quer hora da noite, nas idas 

para as farras noturnas. 

Durante a viagem fazia de 

conselheiro e no regresso 

preocupava-se em saber se 

estavam bem. Cumpria as 

horas determinadas com 

os clientes, como grande 

profissional que era. Ins-

truía os seus empregados a 

dar boleia, quando possível 

e depois de deixar clientes, 

aos pobres que viajavam a 

pé pelas estradas. Era tam-

bém um sonhador sobre 

tantas necessidades para a 

sua terra, incluindo uma 

piscina e um hotel, que fe-

lizmente hoje Paredes tem. 

Muitas das obras feitas, fo-

ram por inspiração de gen-

te que recordou o Sr. Naza-

ré. Deu tudo pelo Próximo. 

Recordo uma frase sua, no 

meu regresso de África, nu-

ma viagem com a minha 

mulher e o meu filho, em 

que proferiu: “O Homem só 

vale por aquilo que faz ao 

Homem”. Tinha razão, por-

que viveu a fraqueza dos 

tempos da ditadura, e isso 

criou nele o dom da amiza-

de, proclamando que a sua 

terra era povoada por gen-

te de grande coração e 

queria que o seu fosse o 

maior de todos. Quem co-

nheceu esta figura sonha-

dora, sabe que ele foi mes-

mo um ídolo. Tinha doçura 

nas palavras e belos gestos 

nas ações,  que o distin-

guiam da normalidade, pe-

rante os  jovens e os adul-

tos que  consigo viajavam, o 

conheciam, ou dele ouviam 

falar.  Nunca será esqueci-

do, porque gente assim 

nunca morre.

Camilo Nazaré Coelho Garcês (Taxista)

F
oram finalmente no 
passado fim de sema-
na as prematuras 

eleições que só deviam ter 
ocorrido daqui a dois anos 
se tivesse sido seguida a pe-
riodicidade democrática.
Mas não se teve paciência 
para esperar, foram agora, e 
foram esclarecedoras.
Vieram provar, em relação 
ao primeiro ministro Antó-
nio Costa, o seu taticismo, 
formidável segundo o co-
mentador e conselheiro de 
Estado Francisco Louçã, 
pessoa insuspeita para o di-
zer uma vez que uma das 
grandes vítimas de tal tati-
cismo democrático foi o 
Bloco de esquerda, partido 
que ajudou a criar e que, se 
não arrepia caminho, ele se 
arrisca a ver desaparecer. A 

outra vítima à esquerda foi 
o PCP, única asa viva da gai-
vota que voava com o nome 
de CDU em que nada so-
brou da asa verde que equi-
l i b r a v a  o  v e r m e l h o 
comunista.
A cantar vitória ficou o pu-
tativo aliado do PS, o Livre, 
que desnecessário na vis-
lumbrada Eco-Geringonça, 
pelo menos ficará feliz pelo 
retrocesso civilizacional 
consistente num homem 
branco caucasiano substi-
tuir a Joacine. Para nós a fe-
licidade consiste em que ele 
só precisará de metade do 
tempo para dizer o dobro 
das asneiras.
Já o PAN, saído o galo André 
do parlamento, não teve ga-
linha inês à sua altura, e pa-
rece pouco mais ser do que 
um processo esgotado que 
em 4 anos se esvairá em inu-
tilidade. Do PS e do PSD não 
falo porque este editorial 
não se destina rezar pelos 
fortes e o alemão não é exa-

tamente o meu idioma pre-
ferido para dizer piadas, 
embora deva reconhecer 
que Rui Rio esteve bem na 
resposta que deu ao jorna-
lista que mostrava um pra-
zer mórbido em tentar ani-
quilar a sua Dignidade que é 
magnânima coisa que se 
deve permitir aos vencidos.
Chega e IL, serão demasia-
damente falados nos próxi-
mos 4 anos para ter que 
gastar tempo com eles aqui.
E aqui chegados tenho de 
falar do CDS. E falar de for-
ma triste.
Pese embora não tenha vo-
tado CDS, por não me rever 
no que se passou nos tem-
pos pré-eleições, sinto ago-
ra pena por o não ter feito, 
porque sinto ser um dos que 
abandonou o navio num sal-
va vidas enquanto os inde-
fetíveis aguentaram firme 
até ao naufrágio.
É que não me esqueço que o 
CDS foi o partido da minha 
infância, mais, que foi o par-

tido com que na infância da 
democracia, no pós 25 de 
abril, o Concelho de Pare-
des se identificava. Não falo, 
pois, apenas da minha me-
mória individual, mas da 
nossa memória e imaginário 
coletivo e que, concordas-
se-se ou não com os centris-
tas que então mandavam, 
fez de nós aquilo que somos 
hoje, porque influenciou o 
nosso caminho para o bem, 
ou para o mal.
Não posso esquecer que as 
pessoas que com o CDS se 
identificavam, porque a for-
ma de fazer política era dife-
rente da atual, o faziam de 
uma forma mais poética 
porque mais convicta, mais 
ideológica, porque acredi-
tavam que o que defendiam 
era algo essencial para a so-
ciedade que se estava a 
criar naqueles tempos. 
Acreditavam poder fazer a 
diferença no modelo de so-
ciedade a construir para si e 
para os seus filhos, e não era 

indiferente ser de direita ou 
de esquerda, ou ser trans-
género, como agora alguns 
se afirmam.
Eram CDS, sendo perigoso 
ser do CDS, porque nesses 
tempos ser democrata cris-
tão podia significar ficar 
cercado dentro do Palácio 
de Cristal no Porto como 
aconteceu no I congresso 
em 25/01/1975. Eram os 
tempos do PREC, em que os 
que eram chamados fascis-
tas eram os do CDS, agora 
aclamados fundadores da 
democracia nos requiens 
por sua morte. Claro que eu 
fui “fascista” não por esco-
lha mas porque o meu pai 
era do CDS e sempre o foi, 
sendo que, pelo que a minha 

mãe conta, no tempo do an-
tigo regime a seu modo ele 
era dos que resistia e regozi-
jou quando tudo mudou. 
Pior do que me sentir triste, 
é sentir-me vazio, porque 
esse velho CDS que existia e 
com o qual me identifico, 
talvez por nostalgia infantil, 
mas também porque assu-
mia os valores tradicionais 
da democracia cristã, ocu-
pava um espaço que não 
vejo agora ser ocupado por 
nenhuma das forças políti-
cas modernaças de direita 
agora existentes.
Se calhar nem o ocupava o 
próprio CDS existente an-
tes destas eleições que não 
teria morrido se se tivesse 
aliado ao PSD.

EDITORIAL

A morte do CDS
Por

VASCO 
RIBEIRO
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HISTÓRIA

N
o prazo propriamente dito, 2.ª ame-
tade do 1.º Casal da Ponte, seguiu o 
referido Manuel José (filho de José 

Manuel e de sua mulher, Isabel Fernandes), 
que casou a 24/06/1663, na igreja paroquial 
da Sobreira, com Maria Antónia, filha de An-
tónio João e de sua mulher, Francisca Mar-
tins, possuidores do prazo do 1.º Casal do 
Penedo. Em 12/11/1687, a Mesa Abacial fez 
prazo desta ametade, que está no Livro J dos 
prazos novos, fls. 115, a José Manuel (filho 
de Manuel José, já defunto, e de sua mulher, 
Maria Antónia) e à 1.ª mulher com quem ca-
sar, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho ou filha 
de entre ambos, em 3.ª vida. Com a renda 
acima e de acrescentamento um frango. Tem 
este prazo de lutuosa outro tanto como de 
renda. Foi escrivão Manuel de Sousa Lourei-
ro, de Penafiel. Este José Manuel casou a 
09/02/1706, na igreja paroquial da Sobrei-
ra, com Águeda Antónia, filha de Manuel 
António e de sua mulher, Maria Dias, possui-
dores do prazo da 1.ª ametade do Casal de 
Fundo de Vila, em Castromil. José Manuel 
faleceu a 16/08/1722, no lugar da Ponte, e 
sua mulher, Águeda Antónia, faleceu a 
14/01/1757 no referido lugar.
Em 04/11/1737, a Mesa Abacial deu autori-
dade a uma escritura de dote que fez Águeda 
Antónia a seu filho Manuel, solteiro, em que 
lhe dotava tudo o que possuía. A escritura foi 
feita por José Pereira Pinto Garcês, tabelião 
no concelho de Penafiel, em 08/02/1733.
O referido Manuel chamou-se depois Ma-
nuel José e casou a 21/06/1734, na igreja 
paroquial da Sobreira, com Helena Fran-
cisca, filha de Diogo Garcia e de sua mu-
lher, Serafina da Fonseca, moradores nu-
ma Casa com Capela, no lugar de Castro-
mil. Manuel José faleceu a 20/10/1768, 
com 62 anos de idade.
O casal Manuel José e Helena Francisca, mo-
radores na Casa da Ponte, lugar de Castromil, 
tiveram os seguintes filhos:
* Ana, que nasceu a 08/11/1743 e foi batiza-
da quatro dias depois, na igreja da Sobreira, 
tendo por padrinhos: Domingos Garcia Diniz 
e Luísa (solteira, filha de Diogo Garcia Diniz), 
ambos do lugar de Castromil.

*  A l e x a n d r e  M a n u e l ,  q u e  n a s c e u  a 
03/01/1749 e foi batizado dez dias depois, na 
igreja da Sobreira, tendo por padrinhos: o pa-
dre Manuel Fernandes (de Parada) e Maria 
Nogueira (mulher de João Garcia Diniz, com 
procuração de Madalena Batista, da cidade 
de Lisboa). Casou a 06/06/1774, na igreja de 
Lagares, com Custódia de Sousa, filha de Ma-
nuel Rodrigues de Sousa e de sua mulher, Ma-
riana de Sousa, moradores na casa e quinta 
do Carrão, freguesia de Lagares. (C.G.)
* Serafim, que nasceu a 16/11/1752 e foi ba-
tizado dez dias depois, na igreja da Sobreira, 
tendo por padrinhos: o padre Serafim Garcia 
Diniz e sua sobrinha Ana (filha de Domingos 
Garcia Diniz), ambos do lugar de Castromil.
* Maria Josefa Francisca, que foi batizada a 
10/07/1740, na igreja da Sobreira, tendo por 
padrinhos: Diogo Garcia Diniz (com procura-
ção de seu filho, Manuel Garcia Diniz) e Cata-
rina (solteira), ambos do lugar de Castromil; 
faleceu a 08/05/1772, no referido lugar de 
Castromil. Casou a 12/11/1770, na igreja pa-
roquial da Sobreira, com João de Sousa Coe-
lho, filho de António de Sousa e de sua mu-
lher, Maria Coelho, moradores no lugar de 
Passos, freguesia de Parada. (S.G.)
O referido João de Sousa casou em 2.ª núp-
cias a 12/01/1773, na igreja paroquial da So-
breira, com Maria da Cunha Osório, filha de 
Manuel da Cunha e de sua mulher, Luísa An-
tónia, moradores em Recarei. Estes vende-
ram, em 1773, a casa e bens de raiz, sitos no 
lugar de Castromil, pertencentes ao Casal do 
Penedo e de natureza de prazo no Mosteiro 
de Paço de Sousa, provavelmente provenien-
tes da 1.ª mulher de João de Sousa. Compra-
ram António da Rocha e sua mulher, Maria 
Josefa da Silva, moradores em Recarei, e vie-
ram de Recarei morar para a casa que haviam 
comprado. A certidão de pagamento da sisa 
foi passada por José Moreira, Ouvidor e Juiz 
no concelho de Aguiar de Sousa. (C.G. - MO-
REIRA, P.e António Carlos – Monografia da 
freguesia de Parada de Todêa, concelho de 
Paredes, Estudo Genealógico e outros assun-
tos. Porto: Ed. do Autor, 1946. p. 119).

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal da Ponte - IV 
(aldeia de Castromil) 

(continuação da edição anterior)

Atual Casa da Ponte, aldeia de Castromil.
Na padieira da porta de fronhas, a data: 1750
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OPINIÃO/PUBLICIDADE

O
s Tribunais existem como forma de serem 
protegidos os direitos dos cidadãos.
Todavia, acontece muitas vezes, que com a 

demora dos processos, determinados direitos ficam 
irremediavelmente prejudicados.
Por isso, com a função de eficácia e rapidez é possível 
aos cidadãos lançarem mão das chamadas providên-
cias cautelares. O procedimento cautelar é o proces-
so judicial instaurado como preliminar a uma acção, 
ou na pendência desta, como seu incidente, e que se 
destina a prevenir ou a afastar o perigo resultante da 
demora a que está sujeito o processo principal.  As-

sim, havendo justo receio de que alguém venha a cau-
sar uma lesão grave e dificilmente reparável ao seu 
direito, pode requerer uma providência cautelar com 
a finalidade de assegurar a efectividade do seu direi-
to ameaçado. Este procedimento, caracteriza-se pela 
sua natureza urgente, e como tal, pode ser dispensa-
da a audição da parte contra quem é dirigida a provi-
dência, se o juiz entender, por considerar que ouvir a 
outra parte, possa colocar em risco, o fim e a eficácia 
da providência. Imaginemos que, um credor vê o de-
vedor a dissipar ou ocultar o seu património, para fu-
gir ao cumprimento de uma dívida, o credor poderá 
intentar uma providência cautelar de arresto de 
bens, prevista no artigo 391.º do Código de Processo 
Civil, de forma a não perder a garantia patrimonial. 
Temos mais exemplos, em que é possível intentar 
uma providência cautelar, é o caso de um cidadão ser 
desapropriado de uma coisa que lhe pertence, ou 
mesmo um trabalhador que seja despedido ilegal-
mente, e isso colocar em perigo a sua subsistência.
Os procedimentos cautelares encontram-se previs-

tos nos artigos 362º e seguintes do Código de Proces-
so Civil.  Temos no artigo 362º o procedimento caute-
lar comum, e a partir do artigo 377º alguns procedi-
mentos cautelares especificados.
Como medidas cautelares típicas (especificadas), te-
mos a Restituição provisória da posse (377º e ss. CPC 
e 1279º); Alimentos provisórios (384º e ss.CPC, 
2004º, 2007º CC); Arresto (391 e ss. CPC e 601º, 619º 
CC); Arbitramento de reparação provisória (388º e 
ss.CPC); Embargo de obra nova (397º e ss.CPC); Sus-
pensão de deliberações sociais (380º e ss.CPC); Arro-
lamento, que pode ser comum (403º e ss.CPC) ou es-
pecial (409ºCPC).
De salientar que, as providências não decidem em 
definitivo um determinado litígio, apenas salvaguar-
dam as situações jurídicas que as partes tenham, no-
meadamente os seus direitos, impedindo que duran-
te a pendência da ação, a situação de facto se altere, 
mas terá sempre que ser dada entrada de uma acção 
própria para que o cidadão possa fazer valer o seu di-
reito de forma definitiva.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O que significa requerer uma Providência Cautelar?

PUB

AGRADECIMENTO

MARIA 
ANTÓNIA 
DA SILVA 
LOPES

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se à 

dor da família de Maria Antónia da Silva Lopes 

que faleceu com 59 anos, no passado dia 27 de 

janeiro 2022.

A todos os seus familiares, a redação e adminis-

tração do jornal endereça as mais respeitosas e 

sinceras condolências.

Maria Antónia da Silva Lopes era filha de Antero 

de Oliveira Lopes e de Virgínia Isaura da Silva, 

proprietários da empresa Insparedes.

 A administração do jornal endereça um especial 

pesar por esta perda.
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O
s novos órgãos 
sociais da ASEP 
(Associação de 

Empresas de Paredes) to-
maram posse, no passado 
dia 28 de janeiro, na Assem-
bleia Geral do organismo, 
que decorreu na Casa da 
Cultura de Paredes e que 
contou com a presença do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alexandre Almeida, 
bem como do seu executi-
vo. O autarca paredense, 
que foi um dos fundadores 
da associação, afirmou que 
a ASEP “tem que ser a voz 
das empresas e ajudar a Câ-
mara Municipal a dar vida 

ao concelho de Paredes, de 
forma a beneficiar o comér-
cio e a fazer com que a po-
pulação tenha vontade de 
usufruir do comércio e dos 
serviços locais”. 

Já Luís Barbosa, que dei-
xa o cargo de presidente do 
organismo, recordou a his-
tória da associação, subli-
nhando que “foi criada com 
o objetivo de apoiar o tecido 
empresarial”.

A direção da ASEP passa 
assim a ser liderada por Sil-
vestre Carneiro, em repre-
sentação da Pelcorte Lda, 
que pretende que este no-
vo mandato seja “o início de 
um ciclo mais próximo das 
empresas, do comércio e 
dos serviços”.

A direção é também com-
posta por Luís Neves, da In-
ternational Luís Neves Fur-
niture S.A., com o cargo de 
vice-presidente; Ana Isabel 

Barbosa, da Números Parti-
lhados, tesoureira; Helena 
Ferreira Soares, empresária 
em nome individual, que as-
sume a função de secretá-

ria; Cidália Ferreira, da Eso-
nor LDA, que será vogal da 
direção, e Ana Catarina Mo-
reira, da Suideneto, ficará 
como suplente.

Já o Conselho Fiscal, será 
presidido por Filipa Silva, 
empresária em nome indivi-
dual; José António Dias, da 
Esboço Sigma LDA, assume 
o cargo de secretário; Abílio 
Paulo Ribeiro, do Café Invic-
tus, fica como relator e a 
função de suplente será 
ocupada por Eurico Noguei-
ra, da Bitshop LDA.

Na Assembleia Geral da 
ASEP, o cargo de presidente 
foi assumido por  Carlos 
Macedo, representante das 
Iluminações Teixeira Couto, 
LDA; Luís Barbosa, da Guar-

nição Lda, deixa o cargo de 
presidente da associação 
para passar a ser vice-presi-
d e n t e  d a  A s s e m b l e i a  e 
Adriana Pacheco, em repre-
sentação de Joaquim Mo-
reira Pacheco, assume a 
função de secretária.

Os principais projetos da 
associação foram apresen-
tados na sessão e passam, 
por exemplo, por criar uma 
incubadora empresarial, di-
namizar visitas regulares às 
empresas, promover pales-
tras nas diferentes fregue-
sias e organizar uma confe-
rência anual de empresá-
rios. Refira-se ainda que o 
evento contou com a anima-
ção musical do grupo Fáti-
ma Neto Trio.

Silveste Carneiro  
é o novo presidente da ASEP
ASEP.  A Associação de Empresas de Paredes passou a ser presidida por Silvestre Carneiro e aponta ao futuro com alguns objetivos am-
biciosos, nomeadamente a criação de uma incubadora empresarial, a dinamização de visitas regulares às empresas, a promoção de pa-
lestras nas diferentes freguesias e a organização de uma conferência anual de empresários.

Obras em Sobreira tiveram visita do Executivo
O presidente do Município 
de Paredes, Alexandre Al-
m e i d a ,  e  o s  ve r e a d o r e s 
Elias Barros, Francisco Leal 
e Tânia Ribeiro, bem como o 
presidente da Junta de Fre-
guesia da Sobreira, João 
Gonçalves, acompanhado 
pelo seu executivo, visita-
ram a empreitada para exe-
cução de loteamento para 
cumprimento de acordo. 

Recorde-se que a obra em 
curso está a ser realizada 
devido à cedência de terre-
nos aquando da construção 
e aumento do campo de fu-
tebol do Imperial Sport Clu-
be Sobreirense.
A comitiva foi ainda visitar 
a obra do futuro mercado 
local da freguesia.   Esta 
obra consiste na reabilita-
ção do edifício da antiga 

Junta de Freguesia num es-
paço de venda de produtos 
locais.
A comitiva participou na 
cerimónia de inauguração 
da requalificação da Rua da 
Serra da Casconha que con-
tou com um momento de 
confraternização com a co-
munidade local.  A requali-
ficação da rua consistiu na 
construção do sistema de 

drenagem de águas pluviais 
e da rede de abastecimento 
de águas para consumo, e 
pavimentação a cubos. Du-
rante a manhã, os autarcas 
visitaram ainda a Rua do 
Aguim, Rua do Alto Fojo, 
Rua de São Domingos, Rua 
das Oliveiras e a Rua da Es-
cola, que também foram al-
vo de requalificações.
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Escola de Paredes  
recebeu 240 árvores

(Pa)Redes da inclusão 
com sessão dupla

No dia 28 de janeiro o Muni-
cípio de Paredes forneceu 
cerca de 240 árvores à Esco-
la Secundária de Paredes 
para a criação de um espaço 
de lazer para os alunos, bem 
como para o ajardinamento 
de outros locais da escola. O 
presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida, o vereador 
da Educação, Paulo Silva, e o 

diretor da Escola Secundária 
d e  P a r e d e s ,  F r a n c i s c o 
Queirós, acompanharam o 
início da plantação. Refira-se 
que esta iniciativa, a pedido 
da escola em colaboração 
com a Associação Hexágono, 
contará com a plantação de 
laranjeiras, medronheiros, 
p h o t í n i a s ,  r o m ã z e i ra s , 
amendoeiras e ciprestes.

No âmbito do projeto (Pa)
Redes de Inclusão, a Câma-
ra Municipal de Paredes, 
em parceria com a Santa 
Casa da Misericórdia, dina-
mizou junto da comunidade 
cigana as sessões “Eu sou a 
minha voz” e “Eu sou o que 
sinto”, nos passados dias 25 

e 27 de janeiro.
As iniciativas inseriram-se 
no Programa de Competên-
c i a s  Pe s s o a i s  e  S o c i a i s , 
composto por dez ações 
que visam sensibilizar e 
promover a integração da-
quela comunidade.

A
lexandre Almei-
da, presidente 
da Câmara Mu-

nicipal de Paredes e o ve-
reador da Educação, Paulo 
Silva, visitaram no passado 
dia 25 de janeiro o Centro 
Escolar de Duas Igrejas 
para assinalar a oferta de 
painéis interativos, por 
parte do Município, a to-
dos os Centros Escolares 
do Concelho.
No total foram adquiridos 
45 painéis interativos que 
irão ser distribuídos e insta-
lados em todos os centros 
escolares de forma propor-
cional ao número de alunos. 
Alexandre Almeida salien-
tou a importância “de dar-

mos novas ferramentas aos 
alunos e professores com o 
objetivo de melhorar o ensi-
no no concelho de Paredes”.

A visita ao Centro Escolar 
de Duas Igrejas foi acom-
panhada pelo diretor do 
Agrupamento de Escolas 

de Cristelo, Mário Rocha, 
e pela coordenadora do 
Centro Escolar, Felisbela 
Vasconcelos.

Escolas do concelho  
ganham painéis interativos
EDUCAÇÃO. Escolas do concelho de Paredes receberam painéis interativos da 
Autarquia que visam a melhoria do ensino para os alunos paredenses.
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PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

Escoteiros 203  
chegam a Paredes
O Grupo de Escoteiros 
203, anteriormente insta-
lado em Paço de Sousa, Pe-
nafiel, pertence agora ao 
concelho de Paredes. A 
cerimónia de oficialização 
da deslocação aconteceu 
na manhã do passado dia 
22, na antiga Escola Básica 
da Madalena, equipamen-
to que vai funcionar, tem-
porariamente, como sede 
da associação.
O evento contou com a 
presença da vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles, 
e do presidente da Junta 
de Freguesia de Paredes, 
Artur Silva, acompanhado 
de Joel Ribeiro, represen-
tante da Madalena, e de 
Marília Carvalho, membro 
do executivo da junta. 
A Escoteira-Chefe do Gru-
po de Escoteiros 203, Ana 
Catarina Soares, e o Esco-
teiro-Chefe Regional do 
Norte da Associação dos 
Escoteiros de Portugal, 
Adão Pinto, também parti-
ciparam na iniciativa.
A cerimónia ficou marcada 
pela atribuição pelo grupo 

de escoteiros de duas me-
dalhas de agradecimento 
de classe de ouro ao Muni-
cípio de Paredes, uma ao 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alexandre Almei-
da, e outra à vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles. 
O Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Pare-
des, Ilídio Meireles, foi 
igualmente distinguido 
c o m  u m a  m e d a l h a  d e 
ouro. 
A Associação dos Escotei-
ros de Portugal atribuiu, 
ainda, duas medalhas de 
agradecimento de classe 
de prata, ao presidente da 
Junta de Freguesia de Pa-
redes, Artur Silva, e ao re-
presentante da Madalena, 
Joel Ribeiro.
O grupo, composto por 26 
crianças e jovens, por seis 
dirigentes e por dois cola-
boradores, recebeu o novo 
lenço, com o brasão e com 
as cores do Município de 
Paredes. Depois da ce-
rimónia, as entidades visi-
taram o interior da sede do 
Grupo de Escoteiros 203.

A 
Associação Hu-
m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Vo-

luntários de Lordelo realizou 
no passado dia 22 de janeiro, 
a cerimónia de promoção e 
juramento dos novos bom-
beiros, bem como a bênção 
de uma nova viatura que vai 
dotar a instituição de meios 
renovados que permitem ga-
rantir e prestar um melhor 
socorro à população. 
A ambulância de transporte 
de doentes não urgentes foi 
benzida pelo padre Paulo 
Pinto na presença do verea-
dor da Proteção Civil e Pre-
sidente da Assembleia-Ge-

ral dos Bombeiros, Francis-
co Leal, que agradeceu e 
demonstrou uma “grande 
admiração e respeito pelo 
trabalho desenvolvido pelos 
bombeiros” reforçando o 

apoio “dado pelo Município 
à instituição para a constru-
ção do futuro novo quartel 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo que se encontra 
em andamento”. 

A cerimónia contou também 
com a presença do presiden-
te da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo, Miguel Fer-
reira, do Comandante, José 
Freitas, do presidente da 
Junta de Freguesia de Lorde-
lo e vice-presidente da As-
sembleia-Geral dos Bombei-
ros, Nuno Serra, do presi-
dente do Conselho Fiscal 
dos Bombeiros, Jorge Fer-
reira, do representante da 
Associação Coração JAP, 
Freitas Branco, entre outros 
convidados.  A viatura foi 
oferecida pela Associação 
Coração JAP.

Novos bombeiros  
e nova viatura em Lordelo
BOMBEIROS. Lordelo gnhou novos bombeiros e uma carrinha de transporte para doen-
tes não urgentes. Associação JAP ofereceu a viatura.
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VOZ DO EMPRESÁRIO

A
o longo destes 
13 anos o nosso 
percurso tem si-

do muito positivo com uma 
evolução no crescimento 
ano após ano, vivenciando 
realidades bem diferentes 
no decorrer dos mesmos, 
servindo desta forma de 
aprendizagem e fortaleci-
mento para todos nós bem 
como uma maior capacida-
de de adaptação aos dife-
rentes mercados, compra-
dor/vendedor.

Temos como missão para 
os próximos anos continuar 
a melhorar o nosso serviço 
junto dos nossos Clientes e 
para que isso aconteça é 
importante apostar em no-
vas ferramentas de traba-
lho na criação de sistemas 
que nos premita uma rea-
ção rápida a todo que acon-
tece à nossa volta por for-
ma a respondermos às ne-
cessidades do mercado. No 
plano da formação, conti-
nuaremos a apostar em for-
mação de qualidade sem-
pre com o objectivo na qua-
lificação dos consultores. 

Pretendemos continuar 
e melhorar o acompanha-
mento de todo processo 
quer na angariação quer na 
venda bem como assegurar 
a consultoria financeira em 
todos os processos que ne-
cessitem recorrer a crédito 
e para isso, a Eficaz já conta 
com vários Gestores de 
Crédito devidamente certi-
ficados pelo IFB. 

Vamos dar continuidade 
às causas Socias, ajudando 
e apoiando várias institui-
ções e associações naquilo 
que nos for possivel.

Queremos com isto, ci-
mentar a nossa posição no 
mercado do Vale do Sousa e 
c o n s e q u e n t e m e n t e  a u -
mentar a nossa quota de 
mercado.

MÓNICA PEREIRA e CARLOS SOUSA
(DIRETORES DE AGÊNCIA)
REMAX EFICAZ PAREDES

REMAX EFICAZ/PAREDES 
A Nossa Missão 
RE/MAX EFICAZ DE PAREDES. É uma empresa de intermediação Imobiliária que conta com 13 anos de experiência em que o seu ADN 
se fixa na procura permanente de um serviço de excelência para com os nossos clientes, bem como na constante formação de todos os 
nossos Consultores, sempre com o objectivo em oferecer um serviço inovador.
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POLÍTICA

NMS  | texto

P
aredes votou 
e m  s i n t o n i a 
com o país e deu 

vitória a António Costa 
nas eleições legislativas 
de 30 de janeiro de 2022. 
A contribuição do municí-
pio para a maioria absolu-
ta teve o sim de 20.807 
votantes no PS com uma 
percentagem de 44,19%. 
Mais significativa a vitória 
esmagadora de António 
Costa no concelho tendo 
em conta que cresceu 
7,21% em relação à vota-
ção de 2019.

O concelho de Paredes 
virou de vez à esquerda e 
o PS soma vitórias atrás de 
vitórias em eleições dos 
mais variados tipos.

E no concelho, outrora 
bastião da direita no dis-
trito do Porto vê o PSD e o 
CDS/PP cairem a pique. 
No passado dia 30 os so-
cial democratas tiveram 
35,27%, o equivalente a 
16.608 votos. Uma queda 
de 0,12&. Mais significati-
va foi a hecatombe do 
CDS/PP, que caiu para 
1,76%, o mesmo é dizer 
que apenas conseguiu 
828 votos.  Em 2019 o 
CDS/PP tinha obtido a 
preferência de 4,57% dos 
paredenses. Uma queda 
de 2,81%. Em 2019 o CD-
S-PP tinha tido 2.035 vo-
tos, ficando agora com 
apenas 828 votos.

Olhando aos partidos 
com assento parlamentar 
na Assembleia da Repúbli-
ca registe-se, igualmente 
quedas à esquerda do PS. 
Os partidos que permiti-
ram a chamada “geringon-

ça” em 2019 viram os pa-
redenses retirarem con-
fiança política. O Bloco de 
terceira força votada em 
2019 com 6,35% e a CDU 
quinto mais votado com 
2,90% cairam abrupta-
mente. Os bloquistas fica-
ram em quinto lugar com 
apenas 2,89% e a CDU fi-
cou em sexto com 1,91%.

SUBIDAS À 
DIREITA E LIVRE...
QUEDA DO PAN
Mas a direita teve subi-

das em Paredes e também 
aí acompanhou a votação 
nacional. Chega e Iniciati-
va Liberal tiveram um 
crescimento assinalável. 
Ora vejamos: O partido de 
André Ventura de nono 
classificado em 2019 pas-
sou a terceiro em 2022 
com um crescimento de 
4.06%. Em 2019 o CHE-
GA tinha t ido apenas 
0.70% dos votos, mas os 
paredenses a 30 de janei-
ro deram o seu sim com 
2.239 votos o equivalente 
a 4,76% ao partido. Cres-
cimento impressionante. 
A crescer também os libe-
rais, com uma subida de 
2,39%. A Iniciativa Liberal 
teve o quarto lugar em Pa-
redes com 1.461 votos, ou 

seja, 3,10% contrastando 
com os 0,71% de 2019.

O Livre de Rui Tavares 
irá manter presença no 
hemiciclo. Joacine Katar 
Moreira sai de deputada 
não inscrita para dar lugar 
ao líder do Livre que man-
tém crescimento em ter-
mos de votos nacionais e 
t a m b é m  e m  Pa r e d e s . 
Apenas 0,12% de cresci-
mento no concelho que 
foram traduzidos em 324 
votos e o 10º lugar em Pa-
redes com 0,69%. Refira-
-se que o Livre apenas 
elegeu o seu deputado 
por Lisboa, não tendo 
conseguido eleição no 
distrito do Porto.

O PAN caiu de 2,56% 
em 2019 para 1,24% em 
2022 com um total de 586 
votos.

Nestas eleições desta-
que ainda para o candida-
to do Nós Cidadãos. Ma-
nuel Pinho, que havia sido 
candidato à Câmara Mu-
nicipal de Paredes em Se-
tembro, era o cabeça de 
lista pelo distrito do Porto 
do Nós Cidadãos, mas a 
jogar em casa acompa-
nhou a tendência nacional 
e distrital e obteve um re-
sultado de apenas 0,76%. 
O equivalente a 74 votan-

tes. Se olharmos ao que 
foram os votos nas elei-
ções autárquicas Manuel 
Pinho caiu 2,53% o equi-
valente a uma perda de 
1248 votos. O cabeça de 
lista do Nós Cidadãos (te-
ve o apoio partidário nas 
autárquicas) teve uma 
tremenda derrota em re-
lação às autárquicas se 

bem que Manuel Pinho 
resida em Lousada.

Nota ainda para o RIR 
do famoso Tino de Rans. O 
partido obteve no conce-
lho de Paredes  1,37%, o 
equivalente a 643 votos. 
O RIR foi o oi-
tavo parti-
do mais 

votado ficando à frente de 
PAN e Livre.

Olhando ainda aos re-
sultados do dia 30 de ja-
neiro a abstenção em Pa-
redes foi de 36,78%, abai-
xo da média nacional. A 
votação foi de 63,22% 
traduzido em 47.085 vo-

tantes de um total de 
inscritos de 74.483.

Paredes votou na maioria absoluta  
do Partido Socialista
ELEIÇÕES.  O Concelho de Paredes seguiu a tendência do País nas eleições legislativas e deu uma maioria absoluta a 
António Costa. Será a segunda vez que em Portugal o PS terá uma governação maioritária. Olhando ao concelho desta-
que para a subida à direita de CHEGA e Iniciativa Liberal e para a queda do CDS/PP e dos partidos da “geringonça” 
Bloco de Esquerda e CDU. Paredes teve menos abstenção que a média nacional.
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O
lhemos os nú-
m e r o s  d a s  1 8 
freguesias que 

constituem o concelho de 
Paredes, no que a partidos 
anteriormente às eleições 
com assento parlamentar 
diz respeito.  

Comecemos em Lordelo 
onde o PSD venceu com 
39,61% à frente dos 39,13% 
do PS. O CHEGA foi terceiro 
com 5,22% à frente de BE 
(2,89%), IL (2,89%), CDU 
(2,20%); CDS/PP (1,85%), 
P A N  ( 1 , 4 7 % )  e  L i v r e 
(0,61%).

Já em Rebordosa foi o PS 
a vencer com 40,85%, tendo 
o PSD atingido os 38,62%. O 
CHEGA foi terceiro com 
5,14%. A IL teve 3,18%, o BE 
atingiu os 2,88%, à frente de 
C D S / P P  ( 1 , 9 0 % ) ,  C D U 
(1,35%), PAN (1,14%) e Li-
vre (0,61%).

Em Gandra o PS atingiu 
42,76%, o PSD chegou aos 
35,01% e o CHEGA obteve 
5 , 0 9 %  d o s  v o t o s .  C D U 
( 3 , 4 6 % ) ,  I L  ( 3 , 3 9 ) ,  B E 
(3,31%), PAN (1,47%), Livre 
(0,98%) e CDS/PP (0,83%).

Recarei seguiu a tendên-
cia com o PS a vencer. Os 
s o c i a l i s t a s  f o r a m  a o s 
51,09% ficando o PSD com 
27,84%. Os restantes parti-
dos  ficaram com as seguin-
tes percentagens: CHEGA 
(4,33%), CDU (3,46%), IL 
(3,39%),  BE (3,31),  PAN 
(1,47%), Livre (0,98%), CDS/
PP (0,83%).

Em Sobreira o PS teve 
uma vitória esmagadora 
com os socialistas a atingi-
rem 57,17%. O PSD ficou 
b e m  l o n g e  c o m  a p e n a s 
22,32% dos votos. Os res-
tantes partidos obtiveram 
as seguintes percentagens: 
C H E G A  ( 4 , 4 6 % ) ;  B E 
(3,52%); CDU (3,22%); IL 
(1,97%); PAN (1,46%); CDS/
PP (1,12%); Livre (0,82%).

PARADA DE TODEIA
COM A MAIOR 
VITÓRIA SOCIALISTA
Em Aguiar de Sousa o PS 

foi aos 49,67% e o PSD ficou-
-se pelos 28,26%. CHEGA 
( 7 , 0 7 % ) ,  B E  ( 2 , 6 1 % ) ;  I L 
(2,28%), CDU (2,28%), CDS/
PP (1,85%), PAN (1,52%) e 
Livre (0,76%) foram as per-
centagens nesta freguesia.

No entanto, foi em Parada 
de Todeia que o PS teve a 
maior vitória no concelho de 
Paredes. António Costa che-
gou aos 58,37% de percenta-
gem.  O PSD apenas atingiu os 
18,49%. CDU (7,45%); CHE-
GA (3,87%); BE (3,48%); IL 
(2,71%); Livre (1,16%); CDS/
PP (0,87%); PAN (0,29%).

Cete foi outra freguesia 
que deu uma vitória socialis-
ta acima dos 50 por cento. O 
PS obteve 54,72% e o PSD 
ficou-se por 24,72%. Em Ce-
te o BE foi terceiro com 

3,69%, o CHEGA não foi 
a l é m  d e  3 , 5 7 % .  C D U 
(3,34%); IL (2,46%); CDS/PP 
(1,11%); PAN (1, 05%); Livre 
(0,47%).

Já em Baltar as votações 
f o ra m  a s  s e g u i n t e s :  P S 
(49,16%); PSD (30,78%); 
CHEGA (5,66%); IL (3,78%); 
B E  ( 2 , 6 4 % ) ;  C D S / P P 
(1,25%); CDU (1,18%); PAN 
(0,71%); Livre (0,43%).

Vandoma também deu 
vitória ao PS com 44,57% 
dos votos, sendo o PSD o se-
gundo partido mais votado 
c o m  3 4 , 5 7 % .  C H E G A 
( 5 , 0 4 % ) ;  B E  ( 3 , 6 4 % ) ;  I L 
(2,56%); PAN (1,40%); CDU 
(1,40%); CDS/PP (1,09%); 
Livre (0,31%).

Em Louredo as percenta-
gens de votos foram as se-
guintes: PS (47,66%); PSD 
(34,81%); CDS/PP (3,25%); 
CHEGA (2,99%); IL (2,47%); 
BE (1,95%); PAN (1,17%); 

CDU (1,17%) e Livre (0,26%).
Beire deu nova vitória a 

António Costa e acima dos 
50 por cento. PS (51,32%); 
P S D  ( 3 3 , 5 6 % ) ;  C H E G A 
(3,31%); CDS/PP (2,80%); 
BE (1,95%); IL (1,75%); PAN 
(0,76%); CDU (0,68%); Livre 
(0,17%).

PSD VENCE
EM SEIS FREGUESIAS
Continuando a olhar as 

freguesias do concelho de 
Paredes, entramos agora em 
seis vitórias para Rui Rio e o 
PSD. Em Astromil os social 
d e m o c ra t a s  o b t i v e ra m 
43,60%, tendo o PS ficado 
p e l o s  3 4 , 6 8 % .  C H E G A 
( 4 , 7 0 % ) ;  I L  ( 4 , 7 0 % ) ;  B E 
(4,54%); CDS/PP (1,78%); 
CDU (1,62%); Livre (0,81%); 
PAN (0,49%).

Vitória do PSD igualmen-
te em Vilela com 44,06%, à 
frente de PS (37,77%); CHE-

GA (4,86%); IL (2,87%); CDS/
PP (2,23%); BE (1,75%); PAN 
(0,92%); CDU (0,72%); Livre 
(0,52%).

Mantendo a tendência 
laranja, Duas Igrejas deu 
triunfo ao PSD (47,77%); PS 
(32,49%); CHEGA (6,02%); 
IL (2,53%); CDS/PP (2,31%); 
BE (1,99%); PAN (0,97%); 
CDU (0,97%); Livre (0,32%).

Em Cristelo a maior per-
centagem de votos foi, igual-
mente, no PSD. Os resulta-
dos foram os seguintes: PSD 
(42,32%); PS (40,62%); CHE-
GA (3,69%); IL (3,69%); BE 
(1,90%); CDS/PP (1,60%); 
Livre (1,10%); PAN (1,10%); 
CDU (1,10%).

A última vitória do PSD 
de Rui Rio em Paredes acon-
teceu na freguesia de Sobro-
sa. Os social democratas 
atingiram os 44,44% e o PS 
38,33%. CHEGA (4,55%); 
CDS/PP (2,58%); IL (2,51%); 

BE (1,76%); PAN (0,81%); Li-
vre (0,68%) e CDU (0,68%).

CIDADE DE PAREDES
DEU VITÓRIA ROSA
Finalmente olhemos os 

números da cidade de Pare-
des... Também aqui o rosa foi a 
cor dominante com 43,29%, 
tendo o PSD atingido os 
35,36%. Em Paredes o Chega 
teve 4,43% e a Iniciativa Libe-
ral foi aos 3,71%. O Bloco 
conseguiu 3.02%, à frente do 
CDS/PP que apenas conse-
guiu 1,91%. A CDU conse-
guiu 1,63% ao passo que o 
PAN ficou-se pelos 1,45% à 
frente do Livre com 0,84%.

Olhando a estes números 
traduziu-se em 5.058 votos 
para o PS; 4.131 para o PSD; 
518 para o CHEGA; 433 pa-
ras a Iniciativa Liberal; 353 
para o Bloco; 223 para o CD-
S-PP; 191 para a CDU; 169 
para o PAN e 98 para o Livre.

Freguesias dão 12 vitórias ao Partido 
Socialista e 6 ao Partido Social Democrata
FREGUESIAS.  As 18 freguesias de Paredes deram uma vitória de 12-6 ao PS sobre o PSD. De destacar o crescimento do CHEGA 
que foi o terceiro mais votado em 15 freguesias. O CDS/PP, Bloco de Esquerda e CDU cairam e viram a Iniciativa Liberal subir tam-
bém nas freguesias. O PAN acompanha a descida da “geringonça”.

FOTO: VR
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

NUNO M. SILVA  | texto

P
aredes irá contar 
com um deputado 
n a  p r óx i m a  A s -

sembleia da República. O 
atual presidente da conce-
lhia socialista e autarca de 
Beire foi eleito em 19º lugar 
no círculo eleitoral do Porto 
na lista do PS e irá assumir o 
seu cargo no parlamento. Su-
blinhe-se que José Carlos 
Barbosa já tinha estado em 
2019 por um dia no cargo de 
deputado, mas agora irá as-
sumir em definitivo o seu as-
sento no Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista. Em en-
trevista exclusiva ao jornal O 
Progresso de Paredes, José 
Carlos Ferreira sublinhou 
que irá manter o seu cargo 
como presidente da Junta de 
Beire, descansando, dessa 
forma, os habitantes da 
freguesia.

“É uma responsabilidade 
e um sentimento de alegria 
de muitos socialistas. Du-
rante várias décadas a direi-
ta foi poder em Paredes, 
conquistamos a Câmara em 
2017 e agora conseguimos o 
primeiro deputado à Assem-
bleia da República. Já fui 
candidato há dois anos atrás. 
Entraram 17, mas depois 
com a saída de alguns mem-
bros para o Governo ainda 
consegui ser deputado por 

um dia. Voltei a ser candida-
to, mas como devem ter re-
parado, baixei dois lugares 
na lista passei a 19, acho que 
acima de tudo é importante 
para Paredes ter um deputa-
do”, começou por referir Jo-
sé Carlos Barbosa.

“TENDÊNCIA DO PS
É DE CRESCIMENTO”
José Carlos Barbosa refe-

re, igualmente, que o traba-
lho desenvolvido pelo PS na 
autarquia acabou por ter in-
fluência nos resultados das 
eleições legislativas no con-

celho. O também líder socia-
lista concelhio sublinha: 
“Vencemos a Câmara em se-
tembro, de novo, com uma 
grande maioria, a maior vitó-
ria de sempre! O maior nú-
mero de votos alguma vez 
alcançado por um partido! 

Os paredenses estão a reco-
nhecer o nosso trabalho. Em 
4 anos mudamos o paradig-
ma da Câmara e quando as-
sim é, não estamos a falar só 
de investimento no centro 
da cidade. Há uma parte ân-
cora do concelho que é a ci-

dade de Paredes, onde se es-
tá a fazer um grande investi-
m e n t o  ( c a m p o  d a s 
laranjeiras, o pavilhão mul-
tiusos) e essas infraestrutu-
ras devem estar no centro da 
cidade. Temos feito um tra-
balho extraordinário na ci-

José Carlos Barbosa o deputado de Paredes em São Bento
DEPUTADO.  José Carlos Barbosa, presidente da Junta de Freguesia de Beire e líder do PS Paredes, foi eleito no dia 30 de janeiro 
como deputado da Assembleia da República, pelo círculo eleitoral do Porto. O futuro deputado vai acumular o cargo com a presi-
dência da freguesia de Beire e promete ser uma voz ativa na defesa da região.

Estética  |  Estética Avançada  |  Rosto e Corpo

Rejuvenescimento  |  Gordura Localizada  |  Celulite  |  Flacidez

 912 323 260   asilveira.beautycare   Rua Dr. José Firmino, 35  |  4580-124 PAREDES

PUB

BALTAR  

PAREDES  

VALONGO   

Telm.: 917 457 007

 Tel.:  224 211 206



13Sexta-feira 4 de Fevereiro de 2022  oprogressodePAREDES

ENTREVISTA EXCLUSIVA

PUB

José Carlos Barbosa o deputado de Paredes em São Bento
dade, mas também o temos 
feito em todas as freguesias. 
Pela primeira vez na história 
temos um presidente de Câ-
mara que não favorece A, B, 
C ou D! Trata todas as fre-
guesias por igual com dele-
gação de competências nas 
juntas. No fundo coloca di-
nheiro na mãos dos presi-
dentes de junta para eles fa-
zerem obra. Para terem uma 
ideia o orçamento da Junta 
de Beire duplicou depois do 
apoio da Câmara”.

O futuro deputado contí-
nua, afirmando que “a maior 
parte das juntas viraram, os 
presidentes de junta que tí-
nhamos fortaleceram e exis-
te um conjunto de presiden-
tes que eram de direita e que 
preferiram ir independen-
tes. As que não ganhamos, o 
PSD não conseguiu maioria. 
A tendência do PS é de cres-
cimento. Toda esta dinâmica 
autárquica faz com que haja 
também um sentimento de 
mudança em Paredes nas 
eleições nacionais. Foi o que 
aconteceu e com os maiores 
resultados de sempre com 
u m a  p e r c e n t a g e m  d e 
44,19%”.

E José Carlos Barbosa re-
fere orgulhoso: “Felizmente 
passámos a ter um represen-
tante na Assembleia da Re-
pública, que sou eu, o que é 
um orgulho tremendo”.

O recém-eleito deputado 
não tem dúvidas de que “nes-
te caso não contou ser uma 
freguesia grande ou peque-
na. Aqui contou a pessoa. Se 
fosse numa lógica de poder, 

dificilmente seria eu o candi-
dato. Aqui é uma lógica das 
pessoas e o trabalho que te-
nho vindo a desenvolver na 
ferrovia deu-me alguma no-
toriedade a nível distrital e o 
meu nome foi consensual na 
lista”.

SECRETARIA
DE ESTADO 
NÃO SERÁ PARA JÁ
José Carlos Barbosa tem 

feito carreira na CP e o seu 
trabalho é reconhecido ten-
do, inclusive assumido res-
ponsabilidades dentro da 
empresa, nomeadamente na 
direcção da manutenção e 
engenharia daquela estrutu-
ra nacional. José Carlos Bar-
bosa refere: “Estamos a meio 
de um plano de recuperação 
de material. Sou diretor de 
toda a zona norte e tenho 
responsabilidades a nível na-

cional na área de limpeza e 
mão-de-obra. É uma tarefa 
que me ocupa muito tempo, 
tenho muitas pessoas a meu 
cargo, mas terei que deixar 
essas funções na CP”. 

O futuro deputado da na-
ção descansa, de novo, a po-
pulação de Beire: “Quanto à 
junta muitas pessoas esta-
vam preocupadas porque eu 
ia deixar o cargo de presiden-
te. É possível acumular os 
dois cargos. Aliás, as pessoas 
da freguesia até foram per-
guntar à minha mãe se eu as ia 
deixar… As pessoas de Beire 
podem estar tranquilas por-
que o meu projeto é para 4 
anos e estarei até ao fim. Nos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes também irei conti-
nuar o meu mandato de vice-
-presidente e o mesmo vai 
acontecer no Grupo Despor-
tivo e Cultural de São Luís”.

Devido à preponderân-
cia que tem tido na CP, o 
Progresso de Paredes ques-
tionou José Carlos Barbosa 
sobre a possibilidade de vir 
a assumir uma secretaria de 
estado no novo governo 
maioritário do PS. A respos-
ta foi imediata: “É coisa que 
não penso. Sempre fui dan-
do passos curtos. Só cheguei 
a presidente do partido em 
Paredes ao fim de 12, 13 
anos. Neste momento não 
vai acontecer, ainda sou jo-
vem, tenho 38 anos, mas 
sempre fui um homem de 
trabalho desde muito jo-
vem, trabalhei para pagar os 
meus estudos. Em 2018 a 
CP estava um caos e apre-
sentamos um plano de recu-
peração e eu era uma das 
pessoas que liderava esse 
plano, daí ter sido nomeado 
diretor. Neste momento se-

rei deputado, e o futuro a 
Deus pertence”.

CENTRO 
DE COMPETÊNCIAS 
FERROVIÁRIAS
Quando José Carlos Bar-

bosa assumir o seu cargo de 
deputado terá que deixar a 
CP, mas irá questionar sobre 
as incompatibilidades em re-
lação à presidência do Cen-
tro de Competências Ferro-
viárias. Segundo José Carlos 
Barbosa este é um cargo não 
remunerado e do qual está a 
“gostar imenso”. 

“Sou presidente do Cen-
tro de Competências Ferro-
viárias, que é um centro tec-
nológico na área da inova-
ção, que irá dar formação aos 
novos quadros da CP e da 
Ferrovia. Vamos formar qua-
dros, além disso teremos 
uma incubadora de empre-
sas, que irão desenvolver 
soluções nacionais para a in-
dústria ferroviária. Este é um 
mercado em crescimento em 
toda a Europa. Fui eleito re-
centemente presidente des-
se Centro e quando entrar 
como deputado terei que 
perguntar se existe alguma 
incompatibilidade. Não é um 
cargo remunerado mas es-
tou a gostar imenso. É estra-
tégico para o país. Temos 
uma fábrica de comboios em 
Guifões e será onde iremos 
construir o Centro Tecnoló-
gico, que é como costumo 
dizer, a primeira peça do 
comboio português. Temos 
revolucionado a CP nos últi-
mos tempos, por isso é mes-

mo um sentimento agridoce 
de não continuar o projeto, 
mas eu acho que no Parla-
m e n t o  t a m b é m  s o u 
importante”.

LINHA DO 
VALE DO SOUSA
A entrada na Assembleia 

da República poderá vir a ser 
importante nomeadamente 
no desbloquear a possível li-
nha ferroviária do Vale do 
Sousa. José Carlos Barbosa 
explica: “Existe um projeto 
que iniciei com os autarcas 
da região – costumo dizer 
que o pai político foi o Hum-
berto Brito – que é a linha do 
Vale do Sousa. Este é um pro-
jeto estruturante para a nos-
sa região. Participei desde a 
primeira hora, e é uma linha 
importante para Paredes 
pois passa em zonas como 
Gandra, Rebordosa, Lordelo, 
passará muito perto de Vile-
la, Sobrosa e Beire. É uma li-
nha paralela à linha do Douro 
onde vivem milhares de pes-
soas e onde existem graves 
problemas de mobilidade. Se 
essa linha for construída se-
rá um grande benefício para 
todos, até para os nossos jo-
vens que em 20 minutos es-
tão no Porto, nas Faculda-
des. E conseguiremos, ao 
mesmo tempo, melhorar a 
nossa indústria. Essa será 
uma das linhas com que me 
vou debater, além de todas 
as questões que, como socia-
lista, me dizem muito”.

Certo é que agora o con-
celho de Paredes irá ter uma 
voz ativa no Parlamento.
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V
ai de vento em po-
pa a caminhada 
do USC Paredes 

na série B do Campeonato 
de Portugal que, com a vitó-
ria sobre o Brito, soma já três 
vitórias consecutivas, fican-
do, desta forma, a duas de 
registar a melhor sequência 
da equipa na prova. Em 14 
jornadas conquistou até 
agora 31 pontos.

Com o triunfo sobre a for-
mação vimaranense no últi-
mo fim de semana, o USC 
Paredes vai a Mirandela, no 
próximo domingo, com uma 
maior folga na tabela classifi-
cativa, num jogo que, não 
sendo decisivo, pode mesmo 
colocar a equipa de Eurico 
Couto a um pequeno passo 
de passar à fase final de subi-
da à Liga 3.

Na última partida, Mar-
cos Júnior voltou a ser letal 
num jogo pragmático, mas 
sofrido, do Paredes, com o 
avançado brasileiro, à passa-
gem do minuto 54, a assinar 
o seu terceiro golo em 4 jo-
gos com o símbolo do União 
ao peito.  Na próxima jorna-
da, a equipa paredense terá 
uma deslocação difícil ao 
terreno do Sport Clube de 
Mirandela, atual segundo 
classificado e um dos princi-
pais rivais na luta pela subida 
à Liga 3. Com quatro jorna-
das por disputar, o União 
apenas depende de si para se 
classificar para a fase final de 
subida à Liga 3, bastando-lhe 
três vitórias para alcançar 
esse objetivo. Recorde-se 
que a equipa transmontana, 
por sua vez, tem menos um 
jogo disputado, podendo as-
cender ao segundo lugar em 
caso de vitória sobre o Pare-
des. O primeiro lugar, no en-
tanto, continuará a ser do 
União no fim da próxima jor-
nada independentemente 
do resultado em Mirandela.

REBORDOSA
PROCURA VITÓRIA
Já nos distritais da Asso-

ciação de Futebol do Porto, o 
Rebordosa AC procura recu-
perar da entrada em falso na 
fase de apuramento do cam-
peão. Depois de ter sido líder 
incontestado da Série 4 na 
fase regular, o Rebordosa AC 
perdeu por 3-1 na desloca-
ção ao Maia Lidador na pri-
meira jornada da fase de 
promoção.

O Rebordosa é, por isso, 
último (8º classificado), ten-
do sido a única equipa derro-
tada na primeira jornada do 
campeonato, mas com mais 
13 jornadas por jogar, a co-
meçar com a receção ao Foz 
no próximo domingo, há ain-
da muito campeonato por 
decorrer. Nesta fase de apu-

ramento do campeão, ape-
nas o primeiro classificado 
irá ser promovido ao Cam-
peonato de Portugal, tendo o 
segundo classificado a con-
solação de se tornar o repre-
sentante da AF Porto na pró-
x i m a  e d i ç ã o  d a  Ta ç a  d e 
Portugal.

Já o Aliança de Gandra, 
que disputa a série 3 da fase 
de manutenção na Divisão 
de Elite, conquistou uma vi-
tória por 3-1 sobre o Gens e 
joga este domingo fora con-
tra o Lixa. Também na luta 
pela manutenção está o Alia-
dos de Lordelo, por sua vez 
na série 4, ocupando a se-
gunda posição. A equipa pa-
redense vem de triunfo em 
casa por 3-0 em casa diante 
do Águias de Eiriz e joga do-
mingo fora de portas contra 

o Aparecida. Quer o Aliança 
de Gandra, quer o Aliados de 
Lordelo, tendo recuperado 
50% dos pontos amealhados 
na fase regular para a fase da 
manutenção, e fruto de cam-
panhas sólidas no início da 
temporada, não correm, nes-
te momento, grande risco de 
serem despromovidos, sal-
vo, claro está, se uma verda-
deira tragédia suceder para 
os seus lados.

MUITO FUTEBOL
PARA VER 
ESTE DOMINGO
Nas restantes provas, o 

SC Nun’Alvares, que foi sur-
preendentemente goleado 
na última jornada pelo Estre-
las de Fânzeres, joga em casa 
contra o Lagares e procura 
manter a sua posição na me-

tade superior da tabela clas-
sificativa da Divisão de Hon-
ra - Série 2 da AF Porto.

Na 1ª Divisão distrital - 
Série 1, o Parada foi goleado 
na Vila das Aves, mas man-
tém-se a meio da tabela clas-
sificativa e desloca-se a Bal-
tar no próximo domingo, 
num derby concelhio com 
ambas as equipas separadas 
por apenas um ponto. Refira-
-se que o Baltar viu o jogo 
contra o Torrão ser adiado 
para a próxima quarta-feira, 
dia 9 de fevereiro. 

Adiado foi igualmente o 
jogo do Vandoma contra o 
Águas Santas que apenas se-
rá disputado no dia 1 de mar-
ço. Este domingo, o Vando-
ma joga em Matosinhos con-
tra o Sra. Da Hora e procura 
distanciar-se dos lugares de 

descida, num momento em 
que o lanterna vermelha, o S. 
Félix da Marinha, dista ape-
nas de 2 pontos da formação 
de Vandoma. 

Por fim, o Sobreirense, 
igualmente empenhado na 
luta pela manutenção, ocu-
pando à 16ª jornada o últi-
mo lugar livre da zona de 
despromoção (12º lugar), e 
que perdeu em casa por 1-0 
contra Os Lusitanos de Ma-
t o s i n h o s ,  d e s l o c a - s e  a 
Campo, no próximo domin-
go, num encontro impor-
tante para fugir aos últimos 
lugares.

Na série 2, o Sobrosa vem 
de um importante triunfo 
diante do Lixa B, fora de casa, 
e recebe neste domingo o Vi-
la Boa do Bispo. A equipa do 
concelho de Paredes está um 
lugar acima da linha de água, 
ainda que com menos um jo-
go disputado do que as for-
mações que rodeiam os 
“Chocolateiros”.

Finalmente, na 2ª divisão 
distrital, o Cête, que con-
q u i s t o u  u m  i m p o r t a n t e 
triunfo forasteiro contra o 
Pienses por 1-0 no último sá-
bado, e recebeu o ADC Fra-
zão na passada quarta-feira, 
dia 2 de fevereiro, joga do-
mingo ante o Lagoas, com os 
olhos postos na subida, num 
jogo importante para a for-
mação cetense se consolidar 
n o  s e g u n d o  l u g a r  d a 
classificação.

Já o Lusos DB - SAD ven-
ceram o Lodares em casa 
por 2-0 e deslocam-se a Co-
dessos no domingo. A for-
mação de Bitarães está no 
sexto lugar, com 31 pontos, 
e ainda sonha em poder lu-
tar pela subida na presente 
temporada. A equipa B do 
Lusos, que disputa a Série 1 
desta segunda divisão da AF 
Porto, venceu fora em Ger-
vide por 2-1 e joga domingo 
em casa frente ao Leixões B. 
Tal como a formação princi-
pal está em 6º lugar.

USC Paredes venceu Berço  
e espreita em Mirandela novo triunfo
REFORÇO GOLEADOR.  Marcos Júnior está de pé quente no USC Paredes e, em 4 jogos efectuados, já apontou 3 golos, todos eles 
decisivos na caminhada dos pupilos de Eurico Couto. A vitória sobre o Berço deixa o Paredes em primeiro com 4 pontos de vanta-
gem sobre o segundo classificado (Tirsense), ainda que com mais um jogo realizado do que o terceiro.

FOTO: VR
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700 atletas no 
Trail do Capitão
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PAULO PINHEIRO  | texto

R
ebordosa recebeu no 
passado dia 29 de ja-
neiro de 2022, o Trail 

do Capitão, que voltou para a sua 
3ª edição, depois de algum tempo 
de paragem, por força da pande-
mia COVID-19. 
Sob fortes medidas de segurança, 
devido ao momento controverso 
que vivemos, o evento foi um 
grande sucesso a todos os níveis. 
O evento é concebido com a inten-
ção de chegar a todos, e, para tal, o 
dia 29 de Janeiro foi essencial-
mente destinado para o trail ini-
ciando no parque do Rio Ferreira 
com a prova do Trail Kids para os 
mais novos, organização do Grupo 
Desportivo da Portela com o 
apoio da Junta de Freguesia de 
Rebordosa e da Câmara Municipal 
de Paredes. Refira-se que a prova 
contou com várias distâncias: um 
Trail de 20Km; Mini Trail 10Km e 
Caminhada 10Km; dois circuitos 

de corrida competitiva e um não 
competitivo que percorreram as 
freguesias de Rebordosa, Vando-
ma e Baltar.
Há semelhança das outras duas 
edições, os atletas puderam dis-
frutar de cenários paisagísticos 
deslumbrantes, colocando, si-
multaneamente, à prova a capaci-
dade física dos atletas.
Se pelo lado dos participantes po-
demos destacar o enorme fair-
-play e cumprimento de todas as 
medidas impostas pela organiza-
ção, contando com disponibilida-
de de todas as instituições locais, 
clubes e população que foi envol-
vida de forma espetacular, mos-
trando o quão bem sabem rece-
ber e valorizando a importância 
deste tipo de atividades. 
No que respeita à competição, a 
mesma foi vivida ao rubro, com 
incerteza até aos últimos minu-
tos pelos lugares cimeiros do pó-
dio, numa autêntica festa do des-
porto, que tanta falta já fazia para 
todos os apaixonados pelo trail.

CÓPIA DE CHAVES (HABITAÇÃO/AUTOMÓVEIS)
COMANDOS (GARAGEM/ALARMES)

FOTOCÓPIAS (PRETO/CORES)
MATRÍCULAS (5 MINUTOS)

MOLDURAS/CARIMBOS
ARRANJOS DE CALÇADO

R. Dr. José Bragança Tavares - nº 226 - R/Chão - Mouriz 
4580-593 - Paredes

Telef/Fax.: 255 542 140 - Telm.: 966 611 156 ou 915 220 020
e-mail.:moraismatos@hotmail.com

SERVIÇO AO DOMICÍLIO / ABERTURA DE PORTAS

Aos 25 anos, e depois de 
duas épocas e meia em Por-
tugal e ao serviço do FC Por-
to, Luis Díaz, considerado o 
melhor jogadores desta edi-
ção do campeonato portu-
guês, foi vendido para os in-
gleses do Liverpool.

A transferência, ocorrida 
em cima do fecho de merca-
do de Inverno, causou alvo-
roço nas hostes portistas. Se 
por um lado os adversários 
dos dragões festejaram a saí-
da do craque que conduzia o 
FC Porto na luta pela con-
quista do campeonato, por 
outro, os adeptos azuis e 
brancos ficaram furiosos. 
Não só pela saída e pela per-
da desportiva, mas também 
pelos valores que o colom-
biano (não) rendeu aos co-
fres do clube.

O FC Porto emitiu um co-
municado onde informou 
que chegou a acordo para a 
transferência por 45M€ e 
ainda uma remuneração va-

riável que poderá atingir 
os 60M€. Os dragões 
assumem a respon-

sabilidade com o mecanismo 
de solidariedade devida a 
terceiros, e que terá encar-
gos com serviços de interme-
diação de 10% do valor da 
venda deduzido do montante 
da solidariedade. Quer isto 
dizer, que pouco mais de 30 
milhões entram nos cofres 
portistas, para já. Os adeptos 
não páram de criticar o negó-
cio. Outra voz que se juntou 
às críticas, foi a do treinador 
Sérgio Conceição. Não pro-
priamente pela parte finan-
ceira mas pela perda despor-
tiva. Luis Díaz foi trabalhado 
arduamente e chegou a um 
nível de rendimento inacre-
ditável: são 41 golos e 15 as-
sistências para o extremo 
que fez 125 com a camisola 
do FC Porto. Esta saída é uma 
perda enorme para a equipa. 
Conceição não gostou da saí-
da. Aparentemente não terá 
sido ouvido e disparou em 
conferência de imprensa que 
“quando não existe planea-
mento tem de se rever os ob-
jectivos”. O treinador, que 
tem conseguido moldar al-
guns jogadores e tirado o me-
lhor deles, sentiu-se traído 
pela administração portista, 
ávida de receitas para, se-
gundo consta, evitar a exclu-
são das provas europeias.

Sérgio Conceição, que 
tem liderado nos últimos 
anos um FC Porto sem estre-
las de outrora, com jogado-
res com baixo valor de mer-
cado, jogadores contratados 
no mercado nacional a equi-
pas inferiores e outros reto-
mados de empréstimos, tem-

-lhe juntado nas duas últimas 
épocas jovens talentos saí-
dos da formação. O FC Porto 
não venceu o campeonato a 
época passada (foi o Spor-
ting) e este ano, o quinto do 
técnico nos dragões, é o prin-
cipal objectivo. Mais do que 
perder o jogador mais impor-
tante, Sérgio Conceição pas-
sou a mensagem de que não 
foi tido nem achado e não fi-
cou calado. As suas declara-
ções reclamam falta de soli-
dariedade da estrutura não 
garantindo as condições des-
portivas e aparentando que 
esta transação foi inespera-
da e nada planeada.

Mesmo sem Luis Díaz, ao 
treinador vão exigir sempre 
resultados, neste caso, o títu-
lo. Apenas a desilusão dos 
adeptos pelos números da 
venda podem atenuar a exi-
gência. a falta de trabalho de 
equipa (direção+treinador) 
pode colocar em causa o 
grande objectivo da época. O 
que me parece certo é que 
este foi a última gota de água, 
que levará Sérgio Conceição 
a sair do FC Porto no final da 
época, por iniciativa própria.

SOBRE FUTEBOL

A saída de Luis Díaz do FC Porto

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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FREGUESIAS

FAUSTINO 
 SOUSA

H
á  c e r c a  d e  6 5 
anos, alguém que 
nasceu em 1977, 

dizia que, em tempos longín-
quos, metade da capela per-

tencia a Baltar e a outra me-
tade pertencia a Vandoma.  
De  fato, a referida capela 
está situada  num terreno em 
que  metade pertence a Bal-
tar e a outra metade a Van-
doma.   Existia uma escadaria 
para o lado de Baltar e outra 
para o lado de Vandoma. To-
dos os anos, no dia 28 de ou-
tubro, dia da Solenidade de S. 

Simão, era celebrada uma  
missa em sua honra e a cape-
la mantinha-se aberta ao pú-
blico para que os devotos 
pudessem cumprir as suas 
promessas.  Hoje, sabe-se 
que pertence a um particular 
de Vandoma e que se encon-
tra em lastimável estado de 
conservação. A capela está 
situada junto à Estrada Na-

cional 15, onde todos podem 
testemunhar a sua avançada 
degradação. Pela sua impor-
tância cultural merecia uma 
intervenção conjunta das 
freguesias de Baltar e Van-
doma, de modo a reabilitar 
um monumento que pode 
fazer parte do roteiro cultu-
ral e religioso do concelho de 
Paredes.

    BALTAR

Capela do Senhor do Padrão:  
A degradação de  
uma identidade cultural  

Em Baltar existe um  
penedo de tamanho 
enorme que foi  encan-
tado pelos Mouros 
quando estes habita-
ram Baltar. Por essa 
razão, de vez enquan-
to, aconteciam coisas 
estranhas  e  assusta-
doras. Conta a lenda 
que um dia, perto do 
famoso Penedo, uma 
leiteira, do lugar da 
Gralheira, que recolhia 

o leite na casa dos la-
vradores, foi abordada 
por uma rapariga mui-
to linda, como nunca 
se viu; essa rapariga 
disse-lhe: “se tu ama-
nhã me trouxeres esse 
cântaro cheio de leite, 
eu encho-o de ouro pa-
ra ti”. No dia seguinte a 
leiteira lá estava no sí-
tio combinado, mas a 
linda rapariga do ouro 
tinha-se transformado 

numa grande cobra 
que queria beber o lei-
te do cântaro. A leitei-
ra, ao ver a monstruo-
sa bicha, assustou-se e 
fugiu sem nada. Esta 

l e n d a  f o i 
recolhi-

da pela 
balta-
rense 
dona 

Antónia 
Faria.

As eleições legislativas 
decorreram de forma aná-
loga ao que aconteceu no 
País. O Partido Socialista 
o b t e v e  1 3 8 0  v o t o s 

(49,16%) e o PSD obteve 
8 6 4  vo t o s  ( 3 0 , 7 8 % ) .  O 
CHEGA obteve 156 votos 
(5,66%) e é a terceira força 
política de Baltar. Deve-se 

destacar que existe uma 
clara vantagem do PS em 
Baltar, o que já vem no se-
guimento das últimas elei-
ções autárquicas. 

Nos passados dias 22 e 23 
de janeiro, a Associação de 
Andebol do Porto e o Clube 
de Andebol de Baltar organi-
zaram a Final Four PR-40 de 

andebol feminino e masculi-
no, no Pavilhão Multiusos de 
Paredes. A competição  reu-
niu atletas masters com 35 
anos ou mais, femininos e 

masculinos.  A equipa EA 
Beira Douro (equipa femini-
na) e o Porto Master (equipa 
masculina) venceram as res-
pectivas competições. 

A lenda do Penedo da Mansa
Legislativas 2022:  
PS venceu em Baltar

Clube de Andebol de Baltar  
organizou a Final Four PR-40

O centro de Baltar, 
nomeadamente o es-
paço circundante da 
Casa do Foral, conti-
nua a não ser utlizado 
p e l o s  b a l t a r e n s e s , 
q u e r  d u ra n t e  o  d i a , 
quer durante a noite. 
O espaço perdeu toda 
a  j u v e n t u d e  q u e  s e 
deslocava ao polides-
p o r t i v o  d a  f e i r a  e 
atualmente é um es-
paço perigoso duran-

te a noite. A Junta de 
Freguesia está a colo-
car focos, de forma a 
i l u m i n a r  d e  f o r m a 
mais efetiva o local. 
Contudo, a obra que 
custou algumas cen-
tenas de milhares de 
euros,  não tem cor-
respondido ao espe-
ra d o ,  p o i s   p ra t i c a -
m e n t e  n i n g u é m  s e 
desloca ao centro de 
Baltar por motivos de 

lazer ou por motivos 
sociais.  A colocação 
d e  f o c o s  c o n s t i t u i 
uma tentativa de cha-
mar mais população a 
um local que precisa 
de recuperar a “vida“ 
q u e  t e v e  d u r a n t e 
aproximadamente 40 
anos e que abrandou 
signif icativamente 
com o desaparecimen-
to do polidesportivo 
do centro de Baltar.

Colocação de  
Focos no centro de Baltar
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e PAULO PINHEIRO  | texto

A 
direção da Asso-
ciação Humanitá-
ria dos Bombei-

ros Voluntários de Rebordo-
s a  j á  s a b i a  q u e  S i m ã o 
Barbosa iria apresentar a 
sua demissão do cargo de 
Comandante uma semana 
antes do mesmo ter sido en-
tregue de forma oficial. 
Segundo o jornal O Progres-
so de Paredes apurou junto 
do presidente da Direção 
Abel Moreira “foi uma saída 
a bem com todos. Já sabía-
mos que o comandante iria 
apresentar a demissão pois 
tem um projeto profissional 
em vista que será muito exi-
gente e que, dessa forma, 
seria impeditivo de dar con-
tinuidade ao seu comando”.
Ainda segundo confidenciou 
o presidente da direcção, pa-
ra já “o 2º comandante Paulo 
Ferreira irá assumir de forma 
interina as funções, para que, 
com tempo possamos en-
contrar as melhores solu-
ções para o comando dos 
nossos operacionais”.
Em declarações exclusivas ao 
jornal O Progresso de Pare-
des, o comandante demissio-

nário, Simão Barbosa subli-
nhou que “como em tudo na 
vida, há sempre uma hora para 
entrar e uma hora para sair”, 
reforçando que “já era para ter 
sido esta saída em setembro 
último após a inauguração do 
novo quartel”, contudo, em 
conversa com o presidente da 
direcção “chegamos à conclu-
são que não era essa a altura 
certa e, como iria entrar em 

novos projetos profissionais 
era deixar as coisas desenvol-
verem para, mais tarde, acer-
tarmos essa saída”.
Simão Barbosa refere ainda: 
“O que me leva a tomar esta 
decisão é que tenho responsa-
bilidades e como respeito os 
valores da seriedade e, até 
porque são 32 anos dedicados 
aos bombeiros, seis como co-
mandante, a minha decisão 
prende-se com a atividade 
profissional. Tive que abraçar 
novos projetos, nomeada-
mente a expansão da minha 
empresa. Esta decisão foi feita 
com responsabilidade por tu-
do o que envolve um comando 
do corpo de bombeiros”.
O comandante demissionário 
deixa ainda uma palavra a to-
dos na hora da despedida: “O 
meu propósito é deixar uma 
palavra de respeito e estima a 
todos os bombeiros e bombei-
ras sem exceção, e à direção 
que fizeram o favor de me 
acompanhar ao longo destes 
anos em todas as horas, princi-
palmente nas mais difíceis. 
Simão Barbosa deixa ainda 
uma palavra de incentivo ao 
comandante interino Paulo 
Ferreira: “Humildade para 
servir, seguramente ficará sal-
vaguardado tudo sem qual-
quer tipo de problemas”.

    REBORDOSA

Simão Barbosa saiu do  
comando dos bombeiros de Rebordosa
BOMBEIROS.  Foi para dar seguimento a um projeto profissional que irá ser bastante exigente que Simão Barbosa apresentou a 
demissão do cargo de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa. Um pedido aceite pela direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros que tem, neste momento, em Paulo Ferreira o comandante interino.
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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.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A mentira conveniente 

C
alem-se as trombetas! 
Uma fonte do Centro Hospi-
tal do Tâmega e Sousa afir-

mou recente e publicamente que 
nesse Hospital não há listas de espe-
ra para cirurgias e consultas. Esta 
declaração surgiu de forma inespe-
rada e contundente. Sendo verdade, 
ficariam injustificadas e prejudica-
das muitas das anteriores conside-
rações sobre o SNS. Afinal, mesmo 
em pandemia, havia uma boa notí-
cia. Estariam asseguradas condi-
ções assistenciais de excelência e 
estariam todos, profissionais, admi-
nistração e população, de parabéns 
com tão brilhante resultado, único 
certamente no contexto nacional. 
Mas não. 
Mas para que a informação não ti-
vesse tonalidade de propaganda, a 
parecer som de trombeta para in-
cautos, convinha esclarecer que: 
1) Há e haverá sempre tempo de es-
pera para cirurgias e consultas hos-
pitalares, e pretende-se apenas que 
seja aceitável para utentes e profis-
sionais de saúde.
2) Há áreas em que os serviços hos-
pitalares não respondem adequa-
damente às necessidades (Estoma-
tologia. Oftalmologia, ORL, Urolo-
gia, Cirurgia Vascular, Medicina 
Física e Reabilitação), havendo uma 
pré triagem na acessibilidade em 
tempo útil, com drenagem de uten-
tes, para consultas e cirurgias, para 
Serviços Convencionados externos 
dos hospitais das Misericórdia de 
Lousada e Marco de Canaveses.
3) Há um critério (ou melhor, estra-
tagema) já utilizado que considera 
como a 1.ªconsulta, não a consulta 
presencial efetuada, mas o contacto 
administrativo e de agendamento, o 
que reduz artificialmente os dias de 
espera. 
4) Muitas consultas assumiram o 
formato teleconsulta, com limita-
ções objetivas
5) e mais importante: Não acredito 
em ausência de listas de espera em 
Ortopedia, Cardiologia e Psiquia-
tria, e nomeadamente com desmar-
cações frequentes.
Lamentavelmente não se confir-
mam dados sobre as listas de espera 

para consultas e eventualmente pa-
ra cirurgias no CHTS. 
Uma consulta de Ortopedia pedida 
em Julho de 2019 foi realizada em 
Janeiro de 2022. Há doentes por 
exemplo da Endocrinologia, e Medi-
cina Interna que não tiveram con-
sultas de seguimento durante largo 
tempo (período da pandemia) e 
vêem as consultas agendadas para o 
princípio do ano serem remarcadas 
para Junho e Julho. Há consultas de 
Ortopedia que se “atropelam” , ini-
cialmente era para uma rotura de 
tendões do ombro, e depois surgiu 
um síndrome túnel cárpico e depois 
foi uma hérnia discal. …
Não assumo o papel de inquisidor 
do dedo espetado formulando acu-
sações. Reconheço dificuldades. 
Mas não suporto prosápias alheias, 
eivadas de mentiras.
Oportunamente como profissional 
de saúde dos CSP formulei uma pro-
posta que consistia em criar uma 
Comissão ad hoc inter-pares de ges-
tão das listas de espera hospitala-
res. Envolvia os CSP, primeira linha 
de contato, para além da Urgência, e 
os CS. Umas palmadinhas nas costas 
(coisa a que me fui habituando) de 
aceitação e regozijo com a proposta, 
mas respostas concretas, nada.
Não negando o superior esforço de 
todos os profissionais de saúde, 
bem como o aumento (embora insu-
ficiente) de recursos humanos dis-
poníveis, convém não nos colocar-
mos totalmente no Reino das Mara-
vilhas. Calem-se as trombetas!
Há uma agenda política que não 
convive bem com a verdade.

D
urante os quinze dias de campa-
nha eleitoral ,  a  Pandemia foi 
“mandada às urtigas”. Na sexta-

-feira dia 28/01, o boletim da Direção-Ge-
ral da Saúde assinalava mais 63.833 novos 
casos de covid-19 em Portugal e 44 mor-
tes. Somando os 579.370 casos ativos 
(mais 21.241 do que na véspera) com os 
594.382 contactos em vigilância (mais 
21.147 do que na quinta-feira), existiam 
1.173.752 pessoas em isolamento, a dois 
dias das eleições legislativas.
O número de novas infeções é o terceiro 
mais elevado desde o início da pandemia 
em Portugal.

As mortes subiram face ao dia 28/01, 
quando foram reportadas 41 vítimas mor-
tais. Foi o quinto dia consecutivo em que 
as fatalidades provocadas pela covid-19 
u l t ra p a s s a m  a  b a r r e i ra  d a s  q u a t r o 
dezenas. 
No entanto, nem uma palavra os vários 
partidos políticos tiveram para com os 
mortos e as suas familias. Triste e preocu-
pante. A morte já não sensibiliza os parti-
dos políticos.
E a verdade é que a pandemia politica tam-
bém provocou mortes nos partidos políti-
cos, como é o caso do CDS/PP e do PAN.
Danos colaterais de uma campanha em 
que foram claramente outsiders.
A luta centrou-se no Centro-Direita.
Convém não esquecer que o Partido So-
cialista há muito que colocou o Socialismo 
na gaveta e se posicionou ao centro, com 
politicas claramente de centro direita.
A população penalizou os vários partidos 
com acento parlamentar que chumbaram 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Pandemia eleitoral

E
sta semana é imperativo fazer-se um 
primeiro balanço destas eleições le-
gislativas que sumariamente gui-

nam a o hemiciclo à esquerda para o Parti-
do Socialista. Antes de mais, gostaria de 
cumprimentar o José Carlos Barbosa pela 
sua eleição como deputado paredense à 
Assembleia da República. 
A inevitável maioria absoluta do PS esva-
ziou a esquerda radical e colocou António 
Costa num patamar superior, ombreando 
com Mário Soares em estratégia política. 
Costa ganhou, mais ainda do que poderia 
esperar, sobretudo porque ao fazer uma 
má campanha, mesmo com zigzags de dis-
curso que o mostraram pouco à vontade, 
não fez com que perdesse eleitores, pelo 
contrário. Presumidamente alicerçado 
num péssimo trabalho de sondagens (que 
mais pareceu encomendado à medida da 
dramatização) provou que não são as duas 

últimas semanas de campanha que fazem 
perder eleições, mas o que conta é um tra-
balho de fundo pensado e bem articulado 
entre os meios do Estado, a Comunicação 
e, neste caso, também com a Presidência 
da República.
Costa provou conhecer muito melhor do 
que qualquer outro o que vai na alma do 
povo português em particular o horror a 
grandes mudanças (mesmo quando não 
são assim tão grandes..), ou o horror a ser 
cobaia de experiências. A incerteza, como 
um valor que anda à flor da pele neste tem-
po de Covid-19, transferiu-se para um ima-
ginário político de governação de direita, 
sem garantias de suporte pelo PS ou por 
outro aliado que pudesse sustentar o PSD 
em governo e assim a maioria dos eleitores 
viu as sondagens do empate técnico como 
uma incógnita insuportável. Foi como con-
sequência inevitável ver concelhos onde 
há poucos meses se registou a subida do 
PSD na autárquicas, darem agora uma 
maioria absoluta ao PS, assim como, foi ine-
vitável a queda abrupta do Bloco de Es-
querda e do PCP rotulados como culpados 
da rejeição do Orçamento de Estado para 
2022.
É mais do que a primazia da estratégia polí-
tica antecipada numa leitura política do 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

O resultado inevitável (?)
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o Orçamento de Estado de 2021 – PSD, 
CDU, BE. Em cima da mesa, estava um Or-
çamento do Estado reforçado com os mi-
lhões de euros do Plano de Recuperação e 
Resiliência proveniente da Comissão Eu-
ropeia e que foi negociado pelo PS. O PRR 
tem um plano de execução até 2026 e uma 
"bazuca" de 16,6 mil milhões de euros, dos 
q u a i s  q u a s e  1 4  m i l  m i l h õ e s  a  f u n d o 
perdido.
O processo eleitoral iniciou-se com o PSD 
e o tradicional aliado à direita, o Centro 
Democrático Social – Partido Popular 
(CDS-PP), em convulsão interna pela lide-
rança. Os social democratas mantiveram a 
confiança em Rui Rio, o candidato já der-

rotado em 2019, mas mais experiente. O 
CDS-PP anulou a eleição interna para de-
pois das Legislativas e apresentou-se com 
Francisco Rodrigues dos Santos como ca-
beça de lista, numa luta pela sobrevivên-
cia do partido perante o crescimento do 
Chega, agora confirmado como terceira 
força política nacional e da Iniciativa Libe-
ral e que ameaçam revolucionar o hemici-
clo. Assim seja.
A Governação Socialista nos últimos anos 
foi tudo menos pacifica, mas a Pandemia 
tudo perdoou.
Agora pode continuar a não ser pacifica 
p o r q u e  n ã o  p r e c i s a m  d o  p e r d ã o  d e 
ninguém.

Respeite-se abril!

O 
povo ordenou: o Partido So-
cialista venceu as eleições le-
gislativas com maioria absolu-

ta, num voto de confiança reforçado 
dos portugueses, cujo sai ainda mais le-
gitimado pelo aumento da participação 
dos eleitores.
O PS possui, agora, responsabilidades 
acrescidas, quer por dever correspon-
der às expectativas de quase 2.5 mi-
lhões de portugueses, que afirmaram 
querer o seu programa implementado; 
bem como por possuir as condições 
ideais para o fazer, salvo situações de 
ímpar excepcionalidade, tais como pan-
demias ou crises internacionais. A cam-
panha terminou e os partidos derrota-
dos procuram partilhar o mesmo bode 
expiatório: o PS. Da esquerda ao PSD, 
acusam-nos de bipolarizar a campanha 
e de recolher o voto útil à esquerda, 
com a nuance que o partido da direita 
admite ter sido incapaz de o fazer no 
seu espectro político. Somente o CDS 
tem uma perspetiva distinta: atribui as 
culpas do seu ignominioso resultado ao 
PSD, por não ter aceitado coligar-se 
previamente. Todos, numa desespera-
da tentativa de desresponsabilização, 
apontam o dedo ao parceiro do lado, 
escusam-se em refletir e atestam in-
competência ao eleitorado. Para estes, 
o povo passou de soberano a imaturo, 
incapaz de escolher os seus destinos e 
necessita agora do paternalismo parti-
dário dos perdedores inconformados. 
Ainda sobre o ato eleitoral e o seu res-
caldo, permitam-me tecer um comen-
tário dirigido à minha geração: somos, 
indubitavelmente, a mais qualificada de 
sempre. Em sentido contrário, devere-
mos ser também a que mais dificulda-
des atravessa para se emancipar, seja 
na obtenção dum grau académico; na 
inserção no mercado de trabalho; pelos 
baixos salários que auferimos e os par-
cos rendimentos disponíveis ao final do 

mês; ou pela dificuldade na obtenção 
ou arrendamento de habitação.
Os governos do PS, nos últimos seis 
anos, procuraram dar resposta a todas 
estas tormentas que nos assolam, seja 
pela diminuição do valor das propinas; 
pela redução do tempo que um traba-
lhador e o empregador podem renovar 
contratos a prazo; pelo constante au-
mento do salário mínimo ou pela cria-
ção do IRS jovem, que devolve, pela via 
fiscal, rendimento auferido; ou pelo in-
cremento do parque habitacional pú-
blico e da disponibilização de habita-
ções a preços controlados. Manifesta-
mente, estas medidas, por si só, são 
insuficientes, pelo que é imperativo 
continuar a avançar nestas matérias. 
Por estas e mais variadíssimas razões, é 
legítimo que nos sintamos frustrados, 
mas estes não são, de todo, fundamen-
tos para desistir do nosso país.  Assisti-
mos, nos últimos dias, a uma dupla pe-
nalização ao sistema democrático: o 
crescimento do radicalismo no parla-
mento e o fomento duma postura os-
tracizante para com a maioria e, conse-
quentemente, com a sua própria auto-
ridade democrática.
Prezo em enunciar-vos que nem o radi-
calismo é a panaceia nem tampouco o 
abstencionismo altera o estado da coi-
sa. Nós, que formamos opinião política 
nas redes sociais, que procuramos  por 
informação sintética e de fácil absor-
ção, não participamos na vida política, 
cívica ou associativa, nem tampouco 
queremos dispor de tempo para ins-
truir-nos. Acomodamo-nos! Quanto 
mais folclórica for a publicação, tanto 
melhor, porque o intuito é obter o maior 
número de reações à publicação: pro-
teste-se no Twitter, porque deslocar-
mo-nos até à urna cansa. Tornamo-nos 
uns chauvinistas, exegetas de primeira 
nata. Em vez de refletirmos sobre o que 
entendemos, se entendemos, ter corri-
do mal, ostracizamos o eleitorado do 
Partido Socialista que, democratica-
mente, concedeu-lhe uma maioria 
absoluta.
 Eu acredito em Portugal, num país que 
preza a participação cívica e respeita a 
maioria democrática. 
Cumpriu-se abril. Agora, respeite-se!

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

O resultado inevitável (?)
país conjugada com uma oposição “fofi-
nha” ou submersa em divisões internas. 
Quando chegou à altura, o PS libertou-se 
dos aliados que o faziam tropeçar, e agora, 
com estas eleições, praticamente extermi-
nou-os com o voto do povo, sem dó nem 
piedade! A geringonça acabou, porque a 
sua existência tinha uma data marcada pe-
lo tempo que Costa definira quer para a 
sua sucessão, quer pelo tempo possível de 
manter uma oposição em letargia. O BE e o 
PCP fizeram a cama em que se deitaram e 
podem enfrentar uma extinção ... São par-
tidos gastos, com cassetes repetidas e sem 
agilidade… Como diziam noutros tempos: 
“...quem se mete com o PS, leva!”
Por outro lado, o CDS acaba por ser um da-
no colateral ao mesmo tempo que o PSD 
perde votos para a Iniciativa Liberal e o 
Chega, os dois partidos que surgem com 
energia renovada e se preparam para ser a 
oposição combativa na Assembleia da Re-
pública. Já o PSD enfrenta, mais uma vez, 
uma crise perigosa para a democracia, uma 
vez que deixa aberto o espaço de oposição 
credível e alternativa. Rui Rio fez o que pô-
de, contudo, uma imprensa demolidora e 
um programa que não chegou aos ouvidos 
e ninguém não salvaram o partido nem o 
líder. O PSD andou arredado demasiado 

tempo, aterrou tarde e sem uma alternati-
va que soasse distinta para o povo. Rio teve 
dignidade na despedida pela sua verticali-
dade, por isso irá sair de pé e, merece o res-
peito que nem sempre lhe tem sido dado.
António Costa, o grande vencedor destas 
eleições, ficou a ver esta saída no divã sen-
tado, tendo a seu lado Duarte Cordeiro e 
Pedro Nuno Santos, a mesma esquerda 
radical no interior do PS que previu esta 
antecipação de legislativas como o melhor 
momento para, inevitavelmente, não ne-
gociar muito o orçamento à esquerda, mas 
sim dramatizar as forças de bloqueio e des-
ferir o ataque final.
Com pouco drama, espero eu, andaremos 
agora quatro anos para a frente! Com a 
maioria absoluta e poder absoluto e sa-
bendo nós que o PS já se portou mal no pas-
sado… Com tantos milhões do PRR e tanto 
poder na mão, será agora melhor? À espera 
de reformas e de um país que não seja de 
emigrantes qualificados, baixos salários, 
baixa produtividade, conformismo ou ban-
ca rota, cá continuamos. 
Os próximos quatro anos serão para re-
construir o PSD, porque se o PS falhar (ou-
tra vez) não será a direita simpática e credí-
vel a desenterrar o país, mas sim a vitória 
que o Chega prenuncia agora!
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CULTURA

PUB

Cristelo recebeu concerto de Inês Martins Sousa
O projeto Young Guitar 
Masters apresentou mais 
uma jovem talento, desta 
vez, na Igreja Matriz de S. 
Miguel de Cristelo, com o 
concerto da guitarrista Inês 
Martins Sousa, na noite da 
passada sexta-feira dia 28 
de janeiro.
O espetáculo contou com a 
presença das vereadoras 
Beatriz Meireles e Tânia Ri-

beiro,  do presidente da 
Junta de Freguesia de Cris-
telo, José Rodrigues, do pá-
raco local, padre Ricardo 
Teixeira, e do representan-
te de Besteiros na Junta de 
Freguesia de Paredes, Pau-
lo Machado.
A iniciativa terminou com a 
apresentação da história da 
Igreja Matriz de S. Miguel 
de Cristelo.

“Brancas Memórias” do Grupo de 
Teatro Astro Fingido esteve em cena
TEATRO. O Grupo de Teatro Astro Fingido trouxe a cena na Casa da Cultura de Paredes a peça "Brancas Memórias". Esta 
peça irá ser apresentada ainda em Aguiar de Sousa e Rebordosa. 

NMS  | texto

A peça de teatro “Bran-
cas Memórias”, protago-
n i z a d a  p e l o  g r u p o  d e 
Teatro Astro Fingido, es-
teve em cena na Casa da 
Cultura, na noite do pas-
sado sábado, dia 29 de 
janeiro. 
A história da peça cen-
tra-se na perda de me-
mória de “três mulheres 
que entram numa casa 
devoluta para resgatar o 
passado”, conforme ex-
plicou a sinopse for-
necedia pelo gru-
po. O espetáculo 
irá igualmente 
ser apresentado 
no Pavilhão Mul-

tiusos de Aguiar de Sou-
sa, no próximo dia 11 de 
fevereiro, às 21h30, e no 
Auditório da Junta de 
Freguesia de Rebordosa, 
no dia 19 de fevereiro, 
também às 21h30.
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PUBLICIDADE

AVISO

REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE 

REBORDOSA E PARCIAL DE LORDELO,

E ASTROMIL

Elaboração e Participação Pública

José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, torna público que, nos termos dos artigos 119.º, conjugado com 
os artigos 76.º, 88.º e 120.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-
tão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de 
maio, a Câmara Municipal de Paredes deliberou, em reunião ordinária 
realizada no dia 9 de dezembro de 2021, proceder à segunda revisão do 
Plano de Urbanização de Rebordosa e Parcial der Lordelo, Vilela e As-
tromil e à abertura de um período de participação publica, tendo isenta-
do o procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica e aprovado a 
respetiva definição da oportunidade e dos termos e referências e fixado 
o prazo treze meses para a respetiva elaboração.
Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do 
RJIGT, avisam-se todos os interessados de que irá decorrer, durante 15 
(quinze) dias, contados a partir do quinto dia da publicação no Diário da 
República da decisão de início do procedimento de elaboração da revi-
são, um período de participação pública, dentro do qual poderão ser 
formuladas sugestões e apresentadas informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de 
revisão do Plano de Urbanização de Rebordosa e Parcial der Lordelo, 
Vilela e Astromil.
A deliberação de Câmara que determinou a abertura do procedimento 
de revisão, acompanhada do Relatório de Fundamentação (oportunida-
des e termos de referência), Metodologia e Programação de Trabalhos, 
estarão disponíveis para consulta na Divisão de Planeamento, sita no 
edifício da Câmara Municipal de Paredes, Parque José Guilherme, 
4580-229 Paredes, todos os dias úteis, desde as 9 horas às 12 horas e 30 
minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, e no sítio eletrónico 
oficial do Município (www.cm-paredes.pt).
Todos os interessados poderão apresentar, durante o prazo estabeleci-
do, sugestões ou pedidos de esclarecimento, mediante impresso/reque-
rimento dirigido ao Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, 
disponível nos locais referidos no parágrafo anterior, devidamente ins-
truído e submetido para apreciação via aplicação websig, disponível no 
sitio eletrónico oficial do Município, correio postal, para o endereço 
referido anteriormente, ou para o e-mail planeamento@cm-paredes.pt, 
ou entrega no Balcão Único, sito no edifício da Câmara Municipal de 
Paredes.
Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que vão ser afi-
xados nos lugares de estilo e publicitados no sítio oficial do Município e 
na comunicação social.

Paredes 9  de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

AVISO

REVISÃO DO  

PLANO DE URBANIZAÇÃO  

DA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO

Elaboração e Participação Pública

José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal 
de Paredes, torna público que, nos termos dos artigos 119.º, conju-
gado com os artigos 76.º, 88.º e 120.º do Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio, a Câmara Municipal de Paredes deliberou, 
em reunião ordinária realizada no dia 9 de dezembro de 2021, pro-
ceder à segunda revisão do Plano de Urbanização da Zona Industrial 
de Lordelo e à abertura de um período de participação publica, ten-
do isentado o procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica e 
aprovado a respetiva definição da oportunidade e dos termos e re-
ferências e fixado o prazo treze meses para a respetiva elaboração.
Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º 
do RJIGT, avisam-se todos os interessados de que irá decorrer, du-
rante 15 (quinze) dias, contados a partir do quinto dia da publicação 
no Diário da República da decisão de início do procedimento de ela-
boração da revisão, um período de participação pública, dentro do 
qual poderão ser formuladas sugestões e apresentadas informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 
do procedimento de revisão do Plano de Urbanização da Zona In-
dustrial de Lordelo.
A deliberação de Câmara que determinou a abertura do procedi-
mento de revisão, acompanhada do Relatório de Fundamentação 
(oportunidades e termos de referência), Metodologia e Programa-
ção de Trabalhos, estarão disponíveis para consulta na Divisão de 
Planeamento, sita no edifício da Câmara Municipal de Paredes, 
Parque José Guilherme, 4580-229 Paredes, todos os dias úteis, 
desde as 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 ho-
ras e 30 minutos, e no sítio eletrónico oficial do Município (www.
cm-paredes.pt).
Todos os interessados poderão apresentar, durante o prazo estabe-
lecido, sugestões ou pedidos de esclarecimento, mediante impres-
so/requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro de Planeamento 
e Urbanismo, disponível nos locais referidos no parágrafo anterior, 
devidamente instruído e submetido para apreciação via aplicação 
websig, disponível no sitio eletrónico oficial do Município, correio 
postal, para o endereço referido anteriormente, ou para o e-mail 
planeamento@cm-paredes.pt, ou entrega no Balcão Único, sito no 
edifício da Câmara Municipal de Paredes.
Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo e publicitados no sítio oficial do Muni-
cípio e na comunicação social.

Paredes 9 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)
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FALECEU

BERNARDO  
CARDOSO
Faleceu no dia 24 de janeiro com 88 anos.  
Era natural de Godim-Peso da Régua e residen-

te na Rua do Picoto, n.º 21, Madalena, Paredes.  Era viúvo de 
Elvira da Conceição Cardoso.

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

FALECEU

DOMINGOS  
DIAS PEREIRA
Faleceu no dia 22 de janeiro com 94 anos.  
Era natural de Campo-Valongo e residente  

na Travª. Salvador Leite, n.º 15, Astromil, Paredes. Era casado 
com Maria Rosa Marques das Neves.

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

ASTROMIL/PAREDES

FALECEU

ANTERO FERREIRA  
DA COSTA
Faleceu no dia 1 de fevereiro com 83 anos.  
Era natural de Águas Santas-Maia e residente 

na Rua Padrão de Cima, n.º 290, Bustelo, Penafiel. Era casado 
com Maria de Fátima de Sousa Moreira.
 

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

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

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

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

BUSTELO/PENAFIEL

FALECEU

AMÉRICO MOREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 25 de janeiro com 95 anos.  
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 

na Avª. Padre Manuel Pinto Preda, n.º 915, Duas Igrejas, Pare-
des. Era viúvo de Maria Nunes Moreira.
 

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

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

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

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ALEXANDRE FERREIRA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 1 de fevereiro com 78 anos.  
Era natural de Rio Corvo-Barcelos e residente 

na Rua D. Nuno Alves Pereira, n.º 1401, Baltar, Paredes.  
Era casado com Margarida França Lopes.
 

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

BALTAR/ PAREDES

FALECEU

VITORINO PEREIRA 
BARBOSA
Faleceu no dia 20 janeiro com 88 anos.  

Era natural e residente em Sobrosa-Paredes. 

Era viúvo de Maria da Conceição Leão Martins.

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

SOBROSA/ PAREDES

FALECEU

JÚLIO CORREIA  
BARBOSA
Faleceu no dia 24 de janeiro com 89 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Nespereira-Lousada.Era casado com Maria Olinda Ferreira 
Marques.

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

NESPEREIRA/LOUSADA

FALECEU

ADRIANO RIBEIRO  
DA ROCHA
Faleceu no dia 31 de janeiro com 90 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  
em Nevogilde-Lousada. Era viúvo de Maria da 

Glória Ribeiro 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada terça-feira, 
dia 8 de fevereiro, pelas 19:30 horas na Igreja Paroquial de 
Beire, Paredes.
Agradecendo também, desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, 

Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
NEVOGILDE/LOUSADA

FALECEU

ADÃO JOAQUIM  
DE CAMPOS
Faleceu no dia 24 de janeiro com 78 anos.  

Era natural de Penafiel e residente em Duas 

Igrejas-Paredes. Era viúvo de Emília de Jesus Dias Pinto.

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

DUAS IGREJAS/ PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA  
DE FÁTIMA 
GONÇALVES  
DE SOUSA

Faleceu no dia 19 de janeiro com 79 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Estrada Nacional 209, n.º 3206, Lordelo, Paredes.  
Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
FERREIRA 
BARBOSA

Faleceu no dia 20 de janeiro com 86 anos.  
Era natural de Frazão –Paços de Ferreira e residen-
te na Rua do Fontanário do Vinhal, n.º 190, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Fernando Moreira das Neves.

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

MARIA DO 
ROSÁRIO 
BARBOSA 
DE BARROS

Faleceu no dia 26 de janeiro com 63 anos. Era natural 
de Baltar-Paredes e residente na Trav. de Insuela, 
n.º 65, Besteiros, Paredes. Era casada com Arlindo 
Moreira de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MARIA 
ANTÓNIA DA 
SILVA LOPES
Faleceu no dia 27 de janeiro com 
59 anos.  Era natural de Gondalães-

-Paredes e residente na Rua Padre Vitorino de Sousa 
Alves, n.º 6, Braga. Era casada com Jorge Manuel 
Teixeira Pereira. (Filha de Antero de Oliveira Lopes e 
de Virgínia Isaura da Silva).

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7º dia, será celebrada, segunda-feira, dia 7 de feve-
reiro às 19:30 horas na Igreja Paroquial de Gondalães, 
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

GONDALÃES/PAREDES

FALECEU

ARMANDA 
MOREIRA
Faleceu no dia 27de janeiro com 

92 anos. Era natural de Baltar-Pa-

redes e residente na Rua das Cruzes, n.º 146, Baltar, 

Paredes. Era viúva de Francisco Nunes.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada 

agradecer a todas as pessoas de suas relações e ami-

zade que se dignaram a comparecer no funeral e missa 

de 7.º dia da saudosa extinta ou de que qualquer outro 

modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 

de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

FERNANDO 
MARTINS 
GOMES
Faleceu no dia 18 de janeiro com 

77 anos. Era natural de Miragaia-Porto e residente na 
Rua das Eiras, n.º 10, Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria Fernanda Moreira Teixeira.

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

A FAMÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 

de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA 
DEOLINDA 
CARMEN
Faleceu no dia 19 de janeiro com 

79 anos. Era natural de Miragaia-Porto e residente na 
Rua de Vila Nova, n.º 135, Baltar, Paredes. Era casada 
com Fernando de Freitas Nogueira.
  

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

A FAMÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 

de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA 
ESMERALDA 
FERREIRA
Faleceu no dia 22 de janeiro com 

89 anos. Era natural de Baltar-Paredes e residente na 
Rua do Alto Além do Rio, n.º 135, Baltar, Paredes. Era 
viúva de João Célio Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 

de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MÁRIO 
NOGUEIRA  
DE BARROS
Faleceu no dia 31 de janeiro  
com 60 anos. Era natural de 

Recarei-Paredes e residente na Rua do Picoto, n.º 49, 
Madalena, Paredes. Era casado com Maria Antónia 
Ferreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7º dia, será celebrada, sábado, dia 5 de fevereiro às 
18 horas na Igreja Paroquial da Madalena, Paredes. 
Agradecendo, também desde já a todos os que partici-
parem 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

TERESA VIEIRA 
CARDOSO
Faleceu no dia 21 de janeiro com 
89 anos. Era natural de Duas 
Igrejas-Paredes e residente na Rua 

do Padrão, n.º 732, Lordelo, Paredes.  Era viúva de 
António Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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

FERNANDO 
MOREIRA 
FERREIRA
Faleceu no dia 24 de janeiro 

com 69 anos. Era natural de Lordelo-Paredes e 
residente na Rua de Santa Marta, n.º 976, Lorde-
lo, Paredes. Era casada com Maria Manuela Dias 
Campos Ferreira.

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

ERRATA/FALECIMENTO

CASIMIRA 
MOREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 15 de janeiro com 
86 anos. Era natural de Duas 
Igrejas-Paredes e residente na Av. 
13 de Maio, n.º 912, Duas Igrejas, 

Paredes. Era viúva de António da Cunha e Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, sexta-feira, dia 21 
de janeiro 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
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