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EDITORIAL/TRIBUTO

N
o Livro de Ben-Sirá, 

há uma frase que 

m e  e n c a n t o u : 

“Nunca elogies ninguém an-

tes de ele falar, porque é as-

sim que se experimentam os 

homens”. No meu tributo de 

hoje vou destacar uma gran-

de figura da sociedade Pare-

dense, pouco faladora, mas 

um homem de ação. Conhe-

ci-o e fomos amigos, mas não 

através de conversas vãs. Era 

frontal nas atitudes, dando 

sentido a tudo na sua vida. 

Trata-se do Sr. Ramiro Pinto 

de Meireles, Ex-Presidente 

da Câmara de Paredes. Na-

tural da Freguesia de Sobro-

sa, onde nasceu em 1895, fez 

o Curso Comercial e insta-

lou-se no Porto como co-

merciante de fazendas. Ca-

sou aos 26 anos, depois de 

consolidada a sua vida pro-

fissional. Com a doação, por 

uma tia, da Casa do Calvário, 

na Vila de Paredes, decidiu 

ali residir a partir de 1922. A 

primeira atitude foi ceder a 

Capela à Paróquia para nela 

prestar culto ao Senhor do 

Calvário, o que aconteceu 

durante décadas, mas com a 

condição de “Espero que a 

capela nunca venha a servir 

de Casa Mortuária. A Vila de 

Paredes terá que construir 

uma e a Igreja não é casa para 

mortos”. Assim veio a acon-

tecer, embora só ao fim de 

algumas décadas. A segunda 

atitude foi deixar o comércio 

no Porto e comprar um carro 

de aluguer, perante a falta 

deste tipo de transporte na 

Vila. Anos depois foi convi-

dado pelo Padre Marcelino 

da Conceição (figura de des-

taque em Paredes), para Es-

criturário da Irmandade da 

Misericórdia, cargo que 

exerceu até ser substituído 

pelo seu filho Fernando Mei-

reles. Mais tarde foi convida-

do para Guarda-Livros do 

Grémio da Lavoura, cargo 

que também exerceu com 

mérito e zelo, sendo incenti-

vador do desenvolvimento 

da instituição e da valoriza-

ção da economia agrícola do 

concelho. Em 1956/57 foi 

Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Paredes, por hon-

roso convite do Governador 

Civil do Porto, como reco-

nhecimento da sua capaci-

dade para o desenvolvimen-

to do Concelho. Este convite 

foi num momento difícil da 

situação local, com dívidas 

para liquidar da construção 

do edifício da Câmara, insta-

bilidade social, distúrbios no 

campo das Laranjeiras em 

dias de futebol, assaltos aos 

comboios de mercadorias, 

pelo que era necessário im-

por a paz e a ordem. Perante 

os problemas, resolveu com-

prar o prédio de uma pensão 

para aí instalar o primeiro 

Posto da GNR, e convidar o 

prestigiado comandante do 

Posto de Lousada, questão a 

que o Governador Civil ace-

deu. Depois de pacificar o 

Concelho até 1958, cons-

truir a atual feira e controlar 

as finanças da Câmara, foi 

funcionário da Companhia 

de Seguros Douro, membro 

da Comissão Fabriqueira e 

Avaliador de Finanças, cargo 

que lhe trouxe perda de ami-

gos pela sua imparcialidade. 

Foi ilustre em tudo e era 

apaixonado por cavalos, fa-

zendo-se passear de charre-

tte, com os seus netos. Quis e 

teve uma vida de valores, fa-

zer bem e deixar um bom 

nome aos seus descenden-

tes, que conseguiu, antes de 

partir. O Sr. Ramiro Pinto de 

Meireles está sempre no to-

po dos que fazem a memória 

de Paredes, e assim será 

recordado.

Ramiro Pinto de Meireles (Ex-Presidente da Câmara)

A 
Rússia é um país 

com um passado 

imprevisível” – Jo-

sé Milhazes

Se calhar o maior defeito 

das democracias é dar mui-

tos avanços e tolerância 

aos líderes dos países não 

democratas tendo uma 

confiança inacabável e ina-

balável de que vai conse-

guir converter os ditos com 

a bondade intrínseca aos 

valores ocidentais.

Para além disso costumam 

ter pudor em impor esses 

valores desconfiando da 

sabedoria de um bom tabe-

fe ser uma excelente forma 

de educação, o que qual-

quer criança sabe 

O problema é que o esplen-

dor dos Bons Valores oci-

dentais impedem a percep-

ção de que essas persona-

gens não pensam assim e 

desprezam aqueles que 

têm por doutrina oferecer 

uma face quando a outra 

face é esbofeteada, con-

fundindo tolerância com 

burrice. Só que há um dia 

em que a paciência se esgo-

ta e a mão que costumava 

afagar e acolher, mordida 

levanta-se de forma tão 

agressiva que o agressor 

inicial, não contando com a 

reação, nem sabe o que fa-

zer, nem sequer percebe a 

sua própria linguagem que 

só está habituado a falar e 

não a ouvir.

E não sabe para onde fugir o 

que me parece ser o grande 

problema já detectado por 

Sun Tzu: Para onde pode 

fugir a fera ferida?

Putin no típico cinismo re-

visionista de quem julga ser 

o único lado inteligente da 

humanidade pensou que 

podia escrever a história 

reinventando a Grande 

Mãe Rússia criada pelos 

Czares, pelo Politburo, no 

eterno ninho de cobras que 

é o Kremlin.

Há quem diga que a guerra 

da Ucrânia é um problema 

de Regime e Governança e 

não do Povo miúdo: Os rus-

sos poderiam lavar as mãos 

dos crimes de Putin.

Acho que não é bem assim: 

Cada povo tem os líderes 

que merece; Alguns os que 

escolhe,  e aqui está a 

diferença.

Mesmo não sendo minha 

escolha prefiro e suporto 

um Costa melífluo a um Pu-

tin maléfico que já não teria 

pachorra para aguentar tão 

habituado que estou à nos-

sa defeituosa democracia.

Na Nova Ordem Mundial 

Democrática que Putin 

acordou prevejo que vai 

acabar a condescendência 

pelos autocratas cuja pri-

meira vítima é o seu povo, 

mas quando este não ama a 

liberdade como nós ama-

mos, acaba por ser também 

o seu maior cúmplice.

Palpita-me que vai haver 

tolerância zero pelos que 

demonstram afinidade 

com Putin e não hesitam 

em proclamá-la neste mo-

mento: Líbia, Cuba, Ve-

nezuela, Bielo-Rússia, Co-

reia do Norte, PCP …

Julgo que Putin não vai so-

breviver ao seu delírio im-

perialista porque, como 

Sting, “I hope the russians 

love their children too ”, não 

deixando ao alcance da fera 

ferida o arsenal nuclear da 

ex-USSR.

Eliminada a besta será o Ar-

magedão para os restantes 

regimes iguais.

Ou, se me enganar, será 

uma guerra total.

Impossível? A verdade é 

que em 1918 quando A 

GUERRA MUNDIAL aca-

bou ninguém acreditava 

que 31 anos depois come-

çaria a segunda reescre-

vendo a história da anterior 

que só a partir daí passou a 

ser a “primeira”.

Do fim da II Grande 
Guerra para cá passaram 
76 anos; tempo mais do 
que suficiente para a me-
mória ter sofrido um res-
tart e qualquer ditadorze-
co julgar poder  escrever a 
sua história.

Neste momento os po-
vos ocidentais democra-
tas e liberais tem a opor-
tunidade de finalmente 
responder à pergunta de 
Bob Dylan:

EDITORIAL

Uma Nova Ordem Mundial
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor

1 Espero que os Russos também 
amem as suas crianças

How many times must a cannon ball fly,

Before they’re forever banned?

How many years can some people exist

Before they’re allowed to be free?

How many times can a man turn his head

And pretend he just doesn’t see?

How many deaths will it take till he knows

That too may people have died?

The answer my friend is blowing in the wind,

__THE ANSWER IS COMING FROM UKRAIN__

Quantas vezes ainda têm os canhões de soar,

Antes de para sempre serem banidos?

Quantos anos ainda têm de viver alguns Homens

Antes de lhes permitirem ser Livres?

Quantas vezes consegue um Homem virar a cabeça

Fingindo que não vê?

Quantas mortes serão necessárias para que ele perceba

Que demasiada gente morreu?

A resposta, amigos, é trazida pelo vento

A resposta vem-nos da Ucrânia
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Pelo jornal O Progresso de Paredes

NUNO M. SILVA  | texto

Hoje, mais do que 
nunca, a liberda-
de e a democra-

cia são bandeiras que te-

mos de defender. Olhar a 
resiliência e resistência do 
povo Ucraniano perante 
uma invasão bárbara, de 
um novo Hilter com visão 
deturpada do que é viver em  
democracia, em paz e em 
liberdade, arrastando consi-

go um povo e um país que 
na realidade não querem o 
destino que esse ditador 
distópico (para não lhe cha-
mar outra coisa) está a tra-
çar para o futuro do seu po-
vo. A Ucrânia resiste a ca-
da dia. A luta de um povo 

que defende a sua pátria, a 
sua identidade, a sua liber-
dade, o seu direito a esco-
lher ser livre, teve a empa-
tia de todo o mundo oci-
dental e civilizado. 

As crianças e mulheres 
abandonam o seu país, dei-
xando para trás pais, ir-
mãos, filhos, netos, maridos 
para que estes continuem a 
defender e a construir um 
País independente, livre e 
acima de tudo que quer tra-
çar o seu caminho através 
da democracia.

Em pleno século XXI 
era impensável ver uma 
guerra desta dimensão na 
Europa. Será que duas 
guerras mundiais não che-
garam para aprendermos? 
Todos nós? 

Na impossibilidade de 
mais, a equipa do jornal O 
Progresso de Paredes 
dedica a sua primeira pá-
gina ao povo ucraniano. 
Agradecemos, igualmen-
te aos nossos parceiros 
comerciais que abdica-
ram do seu espaço publi-
citário na primeira página 
para, juntamente connos-
co deixar esta singela e 
sentida homenagem a to-
dos quantos sofrem com 

PUB

PUB

esta agressão a um país 
independente e livre.

Todos juntos somos pou-
cos para levantar a voz con-
tra ditadores que pensam 
ser os donos do mundo.

Нехай ваша стійкість, 
ваша боротьба,  ваш 
голод свободи стануть 
запорукою вільного, 

д е м о к р а т и ч н о г о  т а 
мирного майбутнього. 
Слава Україні!

(Que a vossa resiliência, 
a vossa luta, a vossa fome 
de liberdade, sejam o ga-
rante de um futuro livre, de-
mocrático e de paz. Glória à 
Ucrânia)!
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HISTÓRIA

A 
referida Violante da Rocha, filha de Manuel 
José Garcia e de sua mulher, Ana da Rocha da 
Silva, faleceu a 15/05/1878, no lugar de Cas-

tromil. Casou a 25/07/1845, na igreja da Sobreira, 
com Manuel Carlos Moreira, filho de Joaquim Carlos 
Moreira e de sua mulher, Antónia Rosa Telles da 
Cunha, moradores no lugar das Bouças, freguesia de 
Fonte Arcada.
Segundo o P.e António Carlos Moreira, na sua obra, 
tiveram os seguintes filhos:
* Bernardino Carlos Moreira, que segue.
* João Carlos Moreira, que nasceu a 21/06/1848 e 
foi batizado cinco dias depois, na igreja da Sobreira, 
tendo por padrinhos: Custódio Moreira Barbosa e 
sua mulher, Rosa Maria Moutinho, do lugar de Reca-
rei. Casou a 13/02/1870, na igreja paroquial de Re-
carei, com Emília da Rocha Oliveira, filha de José Luís 
Nogueira e de sua mulher, Custódia da Rocha No-
gueira, moradores na Casa da Figueira, freguesia de 
Recarei. (C.G. - MOREIRA, P.e António Carlos – Mo-
nografia da freguesia de Parada de Todêa, concelho 
de Paredes, Estudo Genealógico e outros assuntos. 
Porto: Ed. do Autor, 1946. p. 115)
* António Carlos Moreira, que nasceu a 05/11/1849 e 
foi batizado no dia seguinte, na igreja da Sobreira, ten-
do por padrinhos seus tios: José Carlos Moreira (assis-
tente no lugar de Casconha), e Custódia da Rocha (do 
lugar de Castromil); faleceu a 03/12/1910. Casou a 
08/09/1887, na igreja da Sobreira, com Carlota da 
Fonseca, filha de Lourenço da Fonseca Moreira e de 
sua mulher, Maria Duarte, moradores no lugar da 
Quinta, freguesia da Sobreira. (C.G. - MOREIRA, P.e 
António Carlos – Monografia da freguesia de Parada 
de Todêa, concelho de Paredes, Estudo Genealógico e 
outros assuntos. Porto: Ed. do Autor, 1946. p. 116)
O referido Bernardino Carlos Moreira nasceu a 
15/10/1846 e foi batizado no dia seguinte, na igreja 
da Sobreira, tendo por padrinhos seus tios: José e 
Custódia, ambos solteiros, moradores no lugar de 
Castromil; faleceu a 08/03/1917 no lugar de Castro-
mil. Casou a 28/06/1873, na igreja da Sobreira, com 
Felícia Moreira da Cunha, nascida a 22/11/1848 na 
freguesia da Sobreira, onde faleceu a 22/11/1935, 
filha de José Moreira da Rocha (da casa de Cimo de 
Vila de Baixo, lugar de Castromil) e de sua mulher, 
Maria da Cunha Rodrigues (da casa do Cunha, lugar 
de Casconha).
Tiveram os seguintes filhos:
* António Carlos Moreira (presbítero), que nasceu a 
30/05/1874 e foi batizado no dia seguinte, na igreja da 
Sobreira, tendo por padrinhos: seu tio paterno António 
Carlos Moreira (solteiro, lavrador e morador no lugar 
de Castromil), e D. Joana Rosa da Silva Moreira (viúva, 
proprietária e moradora no lugar de Casconha). Em 
13/05/1899, teve inquirição de genere; ordenou-se 
Sacerdote e cantou a sua 1.ª Missa a 01/11/1902, na 
igreja paroquial de São Pedro da Sobreira; foi durante 
um ano capelão da família “Moreira Aranhas”, no lugar 
de Ordins, freguesia de Lagares, e por decreto de 
04/12/1903 foi nomeado pároco da freguesia de Para-

da de Todêa, onde permaneceu até à sua morte, a 
10/05/1948, estando sepultado na referida freguesia. 
Autor de: Monografia da freguesia de Parada de Todêa, 
concelho de Paredes, Estudo Genealógico e outros as-
suntos. Porto: Ed. do Autor, 1946; Genealogias de Para-
da – Paredes (manuscrito), 1935
* José Carlos Moreira, que nasceu a 16/10/1875 e foi 
batizado dois dias depois, na igreja da Sobreira, ten-
do por padrinhos: seu tio paterno António Carlos 
Moreira (lavrador, solteiro e morador no lugar de 
Castromil), e sua tia materna Ana Moreira da Cunha 
(solteira, lavradeira); faleceu a 14/05/1941, na cida-
de do Rio de Janeiro, Brasil, no estado de solteiro.
* Manuel Carlos Moreira, que nasceu a 14/01/1877 
e foi batizado seis dias depois, na igreja da Sobreira, 
tendo por padrinhos: Manuel Carlos Moreira (soltei-
ro e negociante) e Ana Nogueira da Rocha (solteira e 
lavradeira); faleceu a 28/12/1934 e encontra-se se-
p u l t a d o  n a  f r e g u e s i a  d e  Pa r a d a .  C a s o u  a 
17/08/1908, na igreja de Parada, com Maria Barbo-
sa Gaspar, filha de Agostinho Coelho Barbosa, e de 
sua mulher, Margarida Rosa Gaspar, moradores na 
Casa das Bouças, freguesia de Parada. Sucederam na 
Casa das Bouças. (S.G.)
* Joaquim, que nasceu a 27/03/1881 e foi batizado 
dois dias depois, na igreja da Sobreira, tendo por pa-
drinhos: Joaquim Carlos Moreira (proprietário, sol-
teiro, natural e morador na freguesia de Fonte Arca-
da) e Ana Moreira da Silva (solteira, lavradeira, natu-
ral do lugar da Sobreira e moradora no lugar de 
Castromil); faleceu às 12h00 do dia 12/04/1882, em 
casa de seus pais.
* Serafim Carlos Moreira, que nasceu a 06/08/1893 
e foi batizado três dias depois, na igreja da Sobreira, 
tendo por padrinhos seus tios maternos: Serafim 
Martins da Rocha e sua mulher, Emília Moreira da 
Cunha, lavradores; faleceu às 13h00 do dia 
28/12/1961, na freguesia da Sobreira. Casou a 
12/09/1918 na igreja paroquial de Recarei, com 
Deolinda da Rocha Nogueira, filha de José Ventura 
da Rocha Nogueira, e de sua mulher, Ana da Cunha 
Nogueira. (C.G.)
* Maria de Jesus, que nasceu a 03/05/1886 e foi bati-
zada no dia seguinte, na igreja da Sobreira, tendo por 
padrinhos: seu tio José Moreira da Rocha (solteiro, 
lavrador e morador no lugar de Castromil), e Maria 
Moreira da Cunha (solteira, lavradeira e moradora 
no lugar de Casconha); faleceu às 10h00 do dia 
30/01/1889, em casa de seus pais.
* António Joaquim Carlos Moreira, que nasceu a 
08/02/1889 e foi batizado no mesmo dia, na igreja da 
Sobreira, tendo por padrinhos: seu irmão António 
Carlos Moreira (solteiro e lavrador), e Júlia Carlos 
Moreira (solteira, lavradeira, natural e moradora na 
freguesia de Recarei); faleceu a 06/10/1956, e en-
contra-se sepultado na freguesia de Lagares. Casou 
a 01/06/1914 com Alice Barbosa Leão, filha de José 
Barbosa Leão e de sua mulher, Carolina de Jesus. 
Moradores no lugar do Seixoso, freguesia da Figuei-
ra. (C.G. - MOREIRA, P.e António Carlos – Monogra-
fia da freguesia de Parada de Todêa, concelho de Pa-
redes, Estudo Genealógico e outros assuntos. Porto: 
Ed. do Autor, 1946. p. 74)
* Maria Rita Moreira da Cunha, que nasceu a 
08/02/1889 e foi batizada no mesmo dia, na igreja da 
Sobreira, tendo por padrinhos seus tios: José Morei-
ra da Rocha (solteiro e lavrador), e Emília Moreira da 
Cunha (casada e lavradeira), ambos moradores no 
lugar de Castromil;  faleceu às 13h20 do dia 
26/07/1955, no estado de solteira. Gémea com An-
tónio Joaquim.

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal da Ponte - VI 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)
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PUB

A Câmara Municipal de 
Paredes, em parceria com 
a ASEP – Associação de 
Empresas de Paredes, 
promove o concurso de 
“Montras Primavera Fes-
tival da Flor” 2022. O ob-
jetivo da iniciativa é cele-
brar a chega da primavera 
e, ao mesmo tempo, dina-
mizar o comércio local, 
através da decoração das 
montras com flores. No 
total,  serão atribuídos 
prémios no valor de 450€: 
o primeiro lugar arreca-
dará um prémio de 250€, 
o segundo lugar receberá 
a quantia de 125€ e o ter-
ceiro lugar será premiado 
com o valor de 75€.
O concurso destina-se a 
todas as pessoas singula-
res ou coletivas que ex-
plorem qualquer estabe-

lecimento comercial ou 
industrial com montras 
visíveis ao público,  no 
concelho de Paredes.
As inscrições arrancaram 
na passada segunda-feira, 
dia 21 de fevereiro, e de-
correm até ao próximo 
dia 11 de março, através 
da submissão de fotogra-
fias, que devem ser envia-
das para o e-mail cultu-
ra@cm-paredes.pt.
O processo de apreciação 
e votação das montras de-
correrá entre 14 e 16 de 
março, levado a cabo por 
um júri constituído por 
u m  d e s i g n e r  e  d o i s 
vitrinistas.
Os vencedores do con-
curso serão apresentados 
no dia 20 de março,  às 
18h00, na Casa da Cultu-
ra de Paredes.

Montras Primavera 
Festival da Flor  
vai arrancar em Paredes

N
a manhã do passa-
do dia 26, o verea-
dor do Ambiente, 

Francisco Leal, e o presidente 
da Junta de Freguesia de Aguiar 
de Sousa, Fernando Santos, 
acompanharam os alunos e pais 
do Jardim de Infância da Pul-
gada na colocação de 20 ninhei-
ros, no Parque da Senhora do 
Salto. A iniciativa, realizada no 
âmbito do projeto Eco-Escolas, 
visou sensibilizar as crianças 
para a proteção da biodiversi-
dade. Foram, ainda, deixados 
em exposição dois ninheiros no 
Centro Interpretativo da Se-
nhora do Salto, com o objetivo 
de dar a conhecer estes objetos 
aos visitantes.

Colocação de ninheiros 
na Senhora do Salto
AMBIENTE. Foi no âmbito do projeto Eco-Escolas que foram colocados 20 ninheiros no 
Parque da Senhora do Salto, na freguesia de Aguiar de Sousa. A protecção da biodiversi-
dade junto dos mais novos foi um dos motes principais para esta atividade.
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Joaquim Ribeiro Pinto e Maria Madalena Duarte
03/03/2022

Em nome dos filhos, genros, noras e netos, felicitamos o casal que nos transmitiu 

e ensinou que só o amor, companheirismo e respeito, podem alcançar 6 décadas 

de matrimónio. Uma união pautada sempre pela lealdade e cumplicidade, re-

pleta de lutas e conquistas diárias e que ainda hoje nos enchem de orgulho. Um 

obrigado a todos os que partilham connosco a imensa felicidade neste dia.

A Família Pinto

DE MATRIMÓNIO

PUB

A Câmara Municipal de Pare-
des, em parceria com a Ambi-
sousa, vai distribuir pilhões 
por todos os Jardins de Infân-
cia, Centros Escolares e Esco-
las EB 2/3 do concelho, com o 
objetivo de promover, junto 
da comunidade escolar, o de-
pósito correto das pilhas e 
possibilitar o respetivo enca-
minhamento destes resíduos.
O arranque desta iniciativa foi 
dado na passada terça-feira, 
dia 22, na presença do verea-
dor do Ambiente, Francisco 
Leal, com a entrega de pilhões 
no Jardim de Infância de Boa-
vista, em Beire, no Centro Es-
colar de Paredes, no Centro 
Escolar da Sobreira e no Cen-

tro Escolar nº 2 de Lordelo. Na 
distribuição estiveram, ainda, 
presentes Daniel Lamas e 
Bárbara Almeida, em repre-
sentação da Ambisousa e os 
presidentes das Juntas de 
Freguesia de Beire, José Car-

los Barbosa, de Paredes, Artur 
Silva, de Sobreira, João Gon-
çalves, e de Lordelo, Nuno 
Serra.
O Município de Paredes atri-
buirá um prémio à escola que 
recolher mais pilhas.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Alexandre Al-
meida, e os vereadores Paulo 
Silva e Renato Almeida, visita-
ram, no passado domingo, dia 
27, o Centro de Vacinação de 
Paredes, instalado no Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo, 
para assinalar, de forma simbó-

lica, o seu encerramento.  O cen-
tro esteve em funcionamento 
durante cerca de um ano, desde 
9 de março de 2021.  Uma vez 
que o número de marcações é 
reduzido e a taxa de vacinação é 
elevada, a partir da passada se-
gunda-feira, dia 28, a vacinação 
foi transferida para o Centro de 

Saúde de Rebordosa - USF São 
Miguel Arcanjo, em regime de 
casa aberta e por agendamento, 
de segunda a sexta-feira, entre 
as 08h30 e as 19h00. No mo-
mento do encerramento este-
ve, ainda, presente a Coordena-
dora do Centro de Vacinação de 
Paredes, Maria José Reis.

Pilhões nas escolas

Centro de vacinação de Paredes transferido 
para Centro de Saúde de Rebordosa

A 
Praça do Calvá-
rio, na freguesia 
d e  G a n d ra ,  f o i 

embelezada, na manhã do 
passado dia 26, com a plan-
tação de uma dezena de ár-
vores. A iniciativa contou 
com a presença do presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, dos vereadores Francis-
co Leal, Paulo Silva e Renato 
Almeida, do presidente e do 

secretário da Junta de Fre-
guesia de Gandra, José Mota 
e Armando Leal. A ação teve 
início na sede da Junta de 
Freguesia, com uma apre-
sentação do Agrupamento 
1358 - Escuteiros de Gandra 
sobre a importância da plan-
tação das espécies autócto-
nes. Posteriormente proce-
deu-se à plantação, que pre-
tendeu valorizar a Praça do 
Calvário.

Gandra recebeu 10 árvores novas  
na Praça do Calvário
ÁRVORES. Mais de uma dezena de árvores 

irão dar um colorido diferente à Praça do 

Calvário, na freguesia de Gandra. O 

Agrupamento 1358 de Escuteiros de Gandra 

esteve presente nesta acção juntamente com 

a Câmara Municipal e Junta de Freguesia.
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P
aredes volta a es-
t a r  n a  l i n h a  d a 
frente no que à in-

clusão dos cidadãos porta-
dores de deficiência diz res-
peito. A partir do passado dia 
23 de fevereiro a natação 
adaptada passa a fazer parte 
de uma nova realidade de in-
clusão, através de um proje-
to desenvolvido pela FPN, 
que tem como principal obje-
tivo desenvolver e fomentar 
a prática de natação adapta-
da junto da comunidade es-
colar. Esta iniciativa permiti-
rá aumentar e melhorar a 
capacidade funcional dos 
alunos, proporcionar benefí-
cios que tenham valor edu-
cativo, recreativo e social, 
favorecer o desenvolvimen-
to cognitivo e contribuir para 
a inclusão das pessoas porta-
doras de deficiência no meio 
desportivo e na sociedade.

Alexandre Almeida, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes não tem dúvidas 
em afirmar que a inclusão é 
uma aposta real da autarquia: 
“Temos apostado muito na 
inclusão de pessoas com 
qualquer tipo de deficiência e 
temos feito isso de várias for-

mas, ao nível da ação social, 
da cultura e do desporto. Ho-
je tivemos um exemplo do 
que é ter meninos e meninas 
que têm uma deficiência mas 
que praticam natação de uma 
forma tão empenhada. Assis-
timos também a um torneio 
com meninos e meninas de 
Paredes e de outras regiões 
do país. Depois do torneio as-
sinamos este protocolo que 
visa, acima de tudo, ter o des-
porto como forma de inclu-
são. Em Paredes temos o boc-
cia, o golfe, a orientação e a 
natação. Aqueles que se des-
tacarem e tiverem compe-
tências, se quiserem praticar 
a um nível mais de competi-
ção, estamos a abrir as portas 
e estas crianças precisam é de 
motivações, de estímulos e 
este é mais um estímulo para 
essas crianças”.

O autarca paredense refe-
re mesmo que o Município 
“tem tentado primar pela in-
clusão”, recordando: “Na altu-
ra das férias tivemos ativida-
des culturais muito específi-
cas para este público e no 
desporto temos tido várias 
modalidades que são desen-
volvidas e adaptadas a estas 
crianças”. 

Alexandre Almeida apon-
ta ainda: “Se conseguirmos 

dar o salto para a competição 
é mais um passo”.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes reve-
lou ainda que no próximo 
ano o concelho irá ser palco 
de um grande evento de des-
porto adaptado, será uma 
espécie de jogos olímpicos 
com diversas modalidades. 
Alexandre Almeida, a este 
propósito revelou ainda que 
a Autarquia tentará ter 
pronta uma pista de atletis-
mo de forma a que Paredes 
possa também ser palco des-
sa modalidade: “Para o ano 
vamos ter em Paredes o 
maior torneio de desporto 
adaptado e em várias moda-
lidades durante 3 dias, va-
mos tentar até essa data ter 
uma pista de atletismo para 

também ter essa prova a ser 
disputada no concelho. E é 
tudo isso que nos motiva 
também a fazer um pouco 
mais e dar todas as condi-
ções a essas crianças, que 
precisam mais do que nós”.

Mas Alexandre Almeida 
reconhece que em termos de 
inclusão, Paredes tem ainda 
algumas batalhas pela fren-
te: “Podemos dizer que Pare-
des é uma cidade que visa a 
inclusão. Temos ainda um 
grande caminho a percorrer 
a esse nível, pois mesmo nas 
acessibilidades ainda temos 
muito que fazer, e reconhe-
cemos isso com toda a humil-
dade, mas com a consciência 
do que temos que fazer. Es-
t a m o s  n o  c a m i n h o  d a 
inclusão”.

“PROJETO 
IMPORTANTE 
DA PERSPETIVA 
SOCIAL”
Por sua vez, António Jo-

sé Silva, presidente da Fe-
deração Portuguesa de Na-
tação, relembra os excelen-
tes resultados obtidos em 
2021 pela natação adapta-
da nacional, mas sublinha a 
importância social do pro-
jeto assinado em Paredes: 
“É importante na ótica do 
rendimento, pois queremos 
ter sempre bons resultados 
desportivos nas diferentes 
disciplinas aquáticas que 
temos, e a natação adapta-
da é considerada uma delas. 
Convém dizer que a Fede-
ração Portuguesa de Nata-
ção foi a primeira no país a 
integrar na sua organização 
todas as classes até ao alto 
rendimento na natação 
adaptada. Mas, por outro 
lado, é um projeto muito 
importante não na perspe-
tiva de rendimento despor-
tivo, mas da perspetiva so-
cial. É um projeto de inclu-
s ã o  o n d e  q u e r e m o s 
despistar, de acordo com 
aquilo que são as necessi-
dades educativas especiais 
associadas ao desporto, 
utilizando-o como um ins-

t r u m e n t o  d e  i n c l u s ã o 
social”.

O dirigente federativo re-
feriu ainda que “estes nada-
dores, com algumas defi-
ciências detetáveis, mas cujo 
percurso e a felicidade foi vi-
sível, pois percebem que es-
tamos a fazer algo que é im-
portante para a sua inclusão, 
algo que é importante para a 
sua afirmação e algo que é 
importante para o seu de-
senvolvimento enquanto 
p e s s o a s  e  e n q u a n t o 
cidadãos”.

António José Silva conti-
nua afirmando: “O objetivo 
passa, em primeiro lugar, 
por despistar aqueles que 
têm necessidades educati-
vas especiais na escola bási-
ca e secundária, e depois in-
tegrá-los num projeto des-
p o r t i v o  c o m  c a r á t e r 
formativo e aqueles que ti-
verem potencialidades para 
prosseguir na vertente de 
rendimento, participando 
nas competições federadas 
de natação adaptada; se ti-
verem condições para isso 
seguirão esse percurso co-
mo qualquer atleta de qual-
quer modalidade: aprender, 
continuar a sua formação e 
se for bom vai para o rendi-
mento desportivo”.

Paredes inclusivo através da natação
PROTOCOLO. A assinatura do Protocolo Natação Adaptada para Populações Especiais: “aprender a nadar para incluir, formar para 

competir”, foi assinado no passado dia 23 de fevereiro entre o Município de Paredes, a Federação Portuguesa de Natação (FPN), a 

Associação de Natação do Norte de Portugal, a Escola Secundária de Paredes e a Escola Básica e Secundária de Paredes.

A Piscina Municipal de 
Paredes acolheu o II En-
contro de Natação Adap-
tada da Cidade de Pare-
des que envolveu cerca 
de 30 atletas.
O encontro aquático rea-
lizou-se entre as 9h00 e as 
13h00 na piscina de 25 
metros com seis pistas, 
onde os participantes pra-
ticaram diversos estilos 

de natação desde bruços, 
costas, livres e mariposa.
A iniciativa foi promovida, 
em parceria, pela Associa-
ção Nacional Desporto de 
Deficiência Intelectual 
(ANDDI) e pelo Município 
de Paredes. Em competi-
ção estiveram diversas 
entidades e clubes sendo 
que a Câmara Municipal 
de Paredes esteve repre-

sentada por seis atletas de 
instituições e escolas do 
concelho. A APPACM de 
Albergaria-a-Velha, a San-
ta Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, o Sporting 
Clube Aveiro e a ANDDI, 
foram também equipas 
que marcaram presença 
neste segundo Encontro 
de Natação Adaptada Ci-
dade de Paredes.

Piscina Municipal de Paredes recebeu 
II Encontro de Natação Adaptada
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A 
Federação Por-
tuguesa de Au-
tomobilismo e 

Karting e o Clube Trilhos do 
Norte apresentaram, no 
passado dia 25, o programa 
do Campeonato de Portu-
gal Trial 4x4, no auditório da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo.  A iniciativa contou 
com a presença dos verea-
dores Francisco Leal e Re-
nato Almeida, do represen-
tante da Federação, Paulo 

Ferreira, do presidente da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo, Nuno Serra, do presi-
dente do Clube Trilhos do 
Norte, Antero Bessa, e do 
diretor da prova, Vítor Sou-
sa. Na cerimónia de apre-
sentação, o vereador do 
Desporto, Renato Almeida, 
realçou a importância deste 
campeonato para o Conce-
lho: “É para nós, Câmara 
Municipal e paredenses, um 
orgulho receber mais uma 

vez o Trial 4x4. Neste mo-
mento, Paredes tem um 
conjunto de fatores que nos 
permite colocar o nosso 
concelho no panorama des-
tes grandes eventos nacio-
nais e esta dinâmica não 
pode parar. Vamos conti-
nuar a investir do desporto, 
de forma a continuarmos a 
dar vida a Paredes”.

O torneio, realizado em 
parceria com o Município 
de Paredes, vai decorrer no 

dia 13 de março, domingo, 
na Alameda de Portugal, 
freguesia de Lordelo, e con-
tará com sete provas.

A primeira corrida está 
agendada para as 10h00 e 
a segunda para as 11h40. 
No período da tarde irá de-
correr a corrida das meias-
-finais, às 14h00, e as cor-
ridas finais para, às 15h40. 
A cerimónia de entrega de 
prémios está prevista para 
as 17h15.

Lordelo vai receber Trial 4x4
TRIAL. Lordelo vai ser palco no próximo dia 13 de março de mais uma prova de Trial 

4x4. Paredes continua, desta forma, a ter uma aposta forte no desporto com a reali-

zação no concelho de diversas organizações desportivas. A Alameda de Portugal 

será o palco desta competição.

Armando Santos está de 
saída do comando técnico 
do Aliados de Lordelo. A no-
tícia foi revelada pelo pró-
prio técnico nas redes so-
ciais, onde refere ter chega-
do “o fim de ciclo com o 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo”. 
Na mesma publicação Ar-
mando Santos agradece “à 
direção liderada pelo presi-
dente Filipe Silvestre e ao 
diretor desportivo Vitinha, 

bem como a todos os direc-
tores envolvidos com esse 
grande clube, do qual sou 
sócio e aprendi a gostar, es-
tando a torcer para que 
consiga os seus objetivos”. 
Armando Santos deixa ain-
da uma palavra “ao roupeiro 
Emídio e ao massagista Ro-
lando e a todos os atletas 
que estiveram envolvidos 
no projeto”. 
A finalizar a publicação, o 
ex-técnico do Aliados afir-

ma que “em breve um novo 
projeto iniciará”.  Sublinhe-
-se que esta publicação sur-
ge após a derrota caseira do 
Aliados diante do Vila Caiz 
por 1-2. Com este desaire 
diante do seu público o Alia-
dos está em 5º lugar com 
mais 7 pontos que o penúlti-
mo lugar (descida), ocupado 
precisamente pelo Vila 
Caiz. No próximo domingo a 
formação de Lordelo joga 
fora com o líder Marco 09.

Decorreu, no passa-
do dia 26 de feverei-
ro a 8ª Corrida dos 
Reis que percorreu 
as principais vias da 
Cidade de Paredes. 
O vereador do Des-
porto, Renato Almei-
da, marcou presença 
no evento desporti-
vo e felicitou todos 
o s  p a r t i c i p a n t e s , 
bem como a Parjo-
vem – Associação 
Juvenil de Paredes. 
O autarca salientou 

ainda o “apoio que o 
Município tem dado 
ao desporto nas mais 
variadas vertentes e, 
também, a aposta na 
construção e requa-
lificação das várias 
estruturas desporti-
vas do Concelho”. 
A iniciativa foi orga-
nizada pela Parjo-
vem – Associação 
Juvenil de Paredes e 
contou com o apoio 
da Câmara Munici-
pal de Paredes.

O Município de Pare-
des, juntamente com 
o Contrato Local de 
Desenvolvimento 
Social de Quarta Ge-
ração (CLDS 4G) – 
Paredes Integra, pro-
moveram, na passa-
da quarta-feira dia 
23 de fevereiro, o 
primeiro Workshop 
“Eu Sou Desporto: 
Passo a Passo +ativo 
+saudável +feliz”, na 
Escola Básica e Se-
cundária de Lordelo. 
Esta iniciativa tem 
como objetivo a mo-

bilização de crianças 
e jovens no domínio 
do desporto, promo-
vendo estilos de vida 
saudáveis e a integra-
ção na comunidade, 
com a finalidade de 
abordar os benefícios 
da prática do exercí-
cio físico no bem-es-
tar pessoal e social.  
Os workshops serão 
d i n a m i z a d o s  n o s 
agrupamentos de es-
colas aderentes, nas 
turmas de 10º, 11º e 
12º ano, até ao próxi-
mo mês de junho.

Armando Santos deixa comando do Aliados Lordelo

8ª Corrida dos Reis  
encheu ruas de Paredes

Paredes desenvolve 
workshop de desporto
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USC Paredes venceu 
e está na fase final de acesso à Liga 3

NUNO M. SILVA  

COM VASCO RIBEIRO  | texto

O 
USC Paredes 
conseguiu 
u m  t r i u n f o 

de extrema importância 

na deslocação a Vila Real 
na penúltima jornada da 
série B do Campeonato 
de Portugal. Com a vitó-
ria a equipa de Paredes e 
com o triunfo do São Ma-
rinho na deslocação a 
Mirandela para acerto de 
calendário, a formação 
o r i e n t a d a  p o r  E u r i c o 
Couto assegurou um lu-
gar na fase final de aces-
so à Liga 3.

Num jogo bastante 
equilibrado, principal-
mente nos primeiros 45 
m i n u t o s ,  a  f o r m a ç ã o 
o r i e n t a d a  p o r  E u r i c o 
Couto foi dividindo o jo-
go com a formação trans-
montana.  Um jogo em 
que ambas as equipas fo-
ram alternando o contro-
lo da partida.

Dessa forma, o empa-
te a zero ao intervalo era 

um resultado perfeita-
mente ajustado ao que 
ambos os conjuntos fo-
ram produzindo no sinté-
tico do Campo do Calvá-
rio, bem no coração da 
cidade transmontana de 
Vila Real. No regresso do 
descanso o USC Paredes 
entrou mais determina-

do em assumir o controlo 
do jogo e acabaria por 
marcar o único golo logo 
aos 48 minutos por inter-
médio de Pedro Correia.

A partir daqui a for-
mação de Eurico Couto 
foi dona e senhora do en-
c o n t r o ,  t e n d o  c r i a d o 
mais algumas oportuni-

dades para aumentar a 
vantagem no marcador.

O triunfo do USC Pare-
des assumiu um cariz deci-
sivo no apuramento para a 
fase de acesso à Liga 3, 
onde a equipa do concelho 
de Paredes irá dividir for-
ças com os já apurados 
Länk Vilaverdense e Marí-

timo B (série A), SC Sal-
gueiros e Leça FC (série 
C). Na série do USC Pare-
des está a faltar a segunda 
equipa apurada que sairá 
do duelo entre São Marti-
nho e Tirsense.

A finalizar destaque 
para a enorme presença 
dos paredenses em Vila 
Real dando um colorido 
azul ao Campo do Calvá-
rio. A onda de apoio ao 
USC Paredes está a cres-
cer de jogo para jogo e o 
que se pede é que os pare-
denses encham por com-
pleto a Cidade Desportiva 
no próximo domingo dia 6 
de março na receção ao 
Macedo de Cavaleiros, úl-
timo jogo desta primeira 
fase e que servirá de festa 
pelo objetivo conquista-
do, o acesso à fase de subi-
da à Liga 3.

VITÓRIA. A vitória do USC Paredes em Vila Real, associada ao triunfo do São Martinho em Mirandela, garantiu um lugar à 

formação de Eurico Couto na fase final de acesso à Liga 3. 

VILA REAL 0
USC PAREDES 1

VILA REAL: Daniel Júnior; Miguel 
Carreira, Iago Reis, Davi (André 
Fontes, 81’) e Luisinho; Pedro Silva, 
Sergiy Syzyi, Simão Ferreira (Zé Pe-
dro Gregório, 52’) e Bruno Furtado 
(Miguel Dias, 62’); André Azevedo e 
Brian Miguel. 
TREINADOR: Diogo Coutinho.

USC PAREDES: Marco Ribeiro; 
Francisco Afonso, Amadeu, 
Henrique e Breno Pais; Andrézinho, 
Ema, Hélder Pedro (Rui Pimenta, 
90’) e Tavares; Madureira (Nilo, 84’) 
e Pedro Correia. Treinador: Eurico 
Couto. Golo: Pedro Correia aos 48’.
TREINADOR: Eurico Couto
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O 
U S C  Pa r e d e s 
surge à entrada 
da última jorna-

da da série B do Campeona-
to de Portugal em primeiro 
lugar e com a garantia do 
acesso à fase final de subida 
à Liga 3.

Este ano as coisas têm 
corrido bem aos pupilos de 
Eurico Couto que, numa sé-
rie complicada e com equi-
pas que na época transacta 
estiveram nessa fase de su-
bida, aparece como outsider 
e intrometeu-se na luta pe-
los lugares cimeiros.

Conforme revelou Eurico 
Couto em entrevista exclusi-
va ao jornal O Progresso de 
Paredes, “o nosso objetivo 
inicial era sermos mais com-
petitivos que o ano anterior 
e tentar chegar aos lugares 
cimeiros. Esse foi sempre um 
objetivo, andar lá em cima e 
chegar a esta fase e de ir à fa-
se final. Estamos a um pe-
queno passo, mas pelo traba-
lho que temos feito acho que 
é merecido conseguirmos 
atingir esse prémio”.

Impressionante no USC 
Paredes é o registo defensi-
vo. A segunda melhor defe-
sa da série e de todo o Cam-
peonato de Portugal, com 

apenas 8 golos sofridos. 
Eurico Couto reconhece: 
“As equipas que querem an-
dar nos primeiros lugares, 
defensivamente têm que 
ser melhores que as outras. 
Mas também melhoramos 
no processo ofensivo. É im-
portante não sofrer golos, 
temos que nos organizar 

bem no processo defensivo 
e, ao mesmo tempo marcar. 
Mesmo na Taça de Portugal 
marcamos muitos golos e é 
um processo conjunto”.

Agora está tudo a um jo-
go de distância, mas Eurico 
Couto olha já a uma fase de 
subida à Liga 3: “Ainda es-
tamos a um pequeno passo 

para ir à fase final e depois 
de dar esse passo, tentar 
um pouco como até aqui. 
Jogo a jogo ver se conse-
guimos. Depois de lá estar-
mos é óbvio que todos têm 
hipótese. Mas somos out-
siders , porque provavel-
mente de todas as equipas 
que lá estão, a nossa é tal-

vez a menos forte, nas in-
fraestruturas, nos orça-
mentos, mas isso não joga e 
estando lá têm que contar 
connosco”.

ADEPTOS 
SÃO IMPORTANTES
O técnico do USC Pare-

des olha para trás e subli-
nha que, jogo a jogo, a sua 
equipa lutava sempre para 
ser melhor e salienta que as 
m e l h o r i a s  e m  r e l a ç ã o  à 
temporada passada tam-
bém foram preponderan-
tes: “Sentimos sempre que 
tínhamos que lutar para ser 
melhor que os outros, para 
estar nos lugares cimeiros. 
Mas se olharmos para a 
nossa série, tínhamos três 
equipas que na época pas-
sada tinham estado na fase 
final de subida, por isso par-
tiam claramente à nossa 
frente. As outras equipas 
sabiam que nós somos uma 
formação difícil de bater. 
Este ano estabilizamos, fi-
zemos algumas mexidas em 
lugares que achávamos de-
terminantes e isso acabou 
por incentivar e melhorar 
toda a equipa”.

Fato importante na cami-
nhada do USC Paredes tem 
sido o apoio do público. 
Atualmente a formação pa-
redense já tem público nos 

jogos fora e em casa tem si-
do sempre a subir a presen-
ça dos adeptos. Um fator 
extra de motivação para to-
dos: “Motiva sempre termos 
os nossos adeptos. Aliás, ti-
vemos uma palestra em que 
falámos sobre isso, no início 
tínhamos pouco público, 
mas agora que a época se 
aproxima do fim a bancada 
fica cheia e nós, grupo de 
trabalho, somos responsá-
veis por isso e dá uma moti-
vação extra”.

E agora falta a última eta-
pa desta primeira fase… A 
receção ao Macedo de Cava-
leiros. Eurico Couto deixa 
uma mensagem aos pare-
denses: “Façam o que têm 
feito, venham apoiar desde o 
primeiro ao último minuto e 
sempre sem criticar nem a 
equipa nem os adversários 
nem os árbitros, e esse é o 
caminho das claques. Têm 
sido super educados, corre-
tos. Continuem, por isso, a 
fazer tudo o que têm feito 
até agora”. 

Sublinhe-se o comporta-
mento exemplar que a claque 
do USC Paredes tem tido du-
rante toda a temporada, prin-
cipalmente dando um colori-
do de festa ao futebol, sem in-
sultos e com muito faur-play, 
mas, acima de tudo com amor 
e apoio ao USC Paredes.

EURICO COUTO E O USC PAREDES:

"Objetivo foi sempre andar lá em cima"
SUBIDA. Eurico Couto treinador do USC Paredes está a um pequeno passo de levar a equipa à fase final de acesso à Liga 3. A forma-

ção paredense apenas depende de si para lá chegar e na última jornada irá receber o último classificado Macedo de Cavaleiros. A ci-

dade desportiva de Paredes estará pintada de azul para festejar com a equipa a conquista deste primeiro objetivo.

PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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O 
regresso de Mi-
g u e l  S a n t o s  à 
Assembleia da 

República, onde já esteve 
sendo inclusive vice-presi-
dente da bancada parlamen-
tar social-democrata, será 
para um mandato diferente 
de todos os que já teve. A 
maioria absoluta do PS irá 
transformar a intervenção 
do deputado eleito pelo cír-
culo do Porto mais atenta e 
tentará, conforme revelou 
em entrevista exclusiva ao 
jornal O Progresso de Pare-
des, trazer o tema da regio-
nalização para a agenda 
política.

O deputado do PSD re-
corda que “já estive no parla-
mento, tendo sido eleito pelo 
distrito do Porto. Já acumu-
lei alguma experiência políti-
ca e parlamentar que espero 
me ajude. Estive durante 
dois anos afastado da vida 
política ativa, dedicando-me 
à minha atividade profissio-
nal e, entretanto, quando se 
deram as eleições legislati-
vas antecipadas o partido 
achou que eu deveria estar 
d i s p o n í ve l  e  d a r  o  m e u 
contributo”. 

Miguel Santos revela: 
“Estas questões mexem co-
migo, pois estar ao serviço 
público permite em alguns 
momentos conseguir in-
fluenciar decisões no senti-
do de melhorar a vida das 
pessoas. Já tive essa expe-
riência no passado, e quando 
isso acontece é muito bom. É 
essa a razão de ser. Alguém 
dar o seu tempo para poder 
tentar fazer a diferença e 
tentar poder melhorar a vida 
das pessoas e do país”.

“NUNCA PERSPETIVEI 
MAIORIA ABSOLUTA”
Para o deputado eleito pe-

lo círculo do Porto a maioria 
absoluta do PS acabou por 
ser uma surpresa, conforme 

explica: “Quando estas elei-
ções foram marcadas, devo 
confessar que a minha pers-
petiva nunca foi ser deputado 
do PSD na oposição de uma 
maioria absoluta. Fiz campa-
nha com a possibilidade de 
uma vitória do PSD ou do PS, 
mas perspetivei que a acon-
tecer ou uma ou outra não 
seria com maioria absoluta”.

E segundo Miguel Santos 
as razões para que António 
Costa conseguisse chegar a 
essa maioria absoluta deveu-
-se a uma grande mobilização 
à esquerda: “Existiram várias 
vertentes políticas e mediáti-
cas que conduziram a este 
resultado. Em primeiro lugar, 
houve um movimento com 
maior preponderância nos 
últimos dias de campanha em 
que se deu a perspetiva ao 
país que o PSD podia ganhar 
as eleições. As próprias son-
dagens diárias que se foram 
fazendo também contribuí-

ram para essa percepção. 
Penso que aí o PSD teve con-
fiança a mais. Houve uma 
grande mobilização do parti-
do e havia um ambiente posi-
tivo, mas esse ambiente con-
duziu a este resultado. Hoje 
parece-me claro que a es-
querda se mobilizou para vo-
tar no PS, no sentido de evitar 
que o PSD vencesse as elei-
ções. Isso é visível nos pró-
prios resultados que a CDU e 
o BE tiveram”. 

O deputado social-demo-
crata continua: “Mobiliza-
ram-se tanto que deram a 
maioria absoluta ao PS. No 
centro direita essa mobiliza-
ção não existiu. Isso é clara-
mente visível porque nem é 
no centro-direita, é na direi-
ta mesmo. A direita tem nes-
te momento dois partidos 
emergentes, um é o CHEGA 
e o outro a Iniciativa Liberal 
(IL). São partidos emergen-
tes que estão numa fase de 

crescimento. Acho mesmo 
que a IL está numa fase de 
crescimento e sedimentação 
no panorama político nacio-
nal. O CHEGA vejo como um 
fenómeno, com algumas 
mensagens de cariz muito 
populista, na raia da dema-
gogia, mas que entra no ouvi-
do através do discurso fácil”.

Dessa forma “o PSD aca-
bou por ficar emparedado 
pela esquerda e pela direita; 
daí este resultado eleitoral”, 
sublinhou Miguel Santos.

“MELHORAR 
POSIÇÃO DO 
DISTRITO DO PORTO”
Para o deputado de Va-

longo, “o papel da oposição 
perante uma maioria absolu-
ta é diferente e em muitos 
aspetos bem mais reduzido”, 
ainda assim Miguel Santos 
afirma: “Com certeza que 
iremos embater contra uma 
parede de vozes que exer-

cem essa maioria de forma 
peremptória e isso foi visível 
quando o PS teve outra 
maioria absoluta, com o en-
genheiro Sócrates. Foi uma 
maioria nefasta para o nosso 
país que acabou com uma 
bancarrota e a submissão a 
uma ajuda internacional e 
todas as contrapartidas que 
nos foram exigidas”.

Contudo, o recém-eleito 
deputado da Nação sublinha 
que “para esta nova maioria 
espero que o PS consiga ter 
uma maturidade maior e su-
ficiente para um bom exercí-
cio democrático”.

Quanto ao papel que irá 
ter nestes 4 anos, Miguel 
Santos é taxativo: “Eu penso 
que o trabalho de deputado 
tem que ultrapassar as pare-
des do parlamento, tem que 
ter uma presença muito for-
te no círculo eleitoral pelo 
qual foi eleito, e o meu é o 
Porto. Isso significa que tem 

que existir um acompanha-
mento da vida do distrito, 
seja ele em termos sociais, 
económicos, culturais, ou 
junto das instituições, do te-
cido empresarial e das autar-
quias. Essa intervenção terá 
que ser positiva e construti-
va, procurando chamar a 
atenção para o que pode es-
tar errado e tem que ser me-
lhorado, apresentando pro-
postas concretas para que 
isso venha a acontecer”.

Assim, Miguel Santos as-
sume que “quero intervir 
nesse sentido e apresentar 
propostas que melhorem a 
posição do distrito do Porto. 
Tenho muitas ideias sobre 
isso e os meus companheiros 
de partido irão avançar com 
propostas e procuraremos 
ouvir também toda a gente”.

“UMA DÉCADA DE PS”
Miguel Santos recorda 

Cavaco Silva e assume a go-

MIGUEL SANTOS, DEPUTADO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (PSD): 

“O país tem que decidir de uma forma mais  firme a questão da regionalização”
DEPUTADO. Miguel Santos vereador na Câmara Municipal do concelho vizinho de Valongo irá voltar a 28 de março para a 

Assembleia da República, incorporando a bancada parlamentar do PSD. O regresso ao parlamento depois de dois anos afastado da 

vida política será em acumulação com o cargo de vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Valongo.
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MIGUEL SANTOS, DEPUTADO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (PSD): 

“O país tem que decidir de uma forma mais  firme a questão da regionalização”
vernação desse tempo como 
a última grande época de de-
senvolvimento do país: “O 
último grande período de 
desenvolvimento terminou 
com aquilo que se denomi-
nou de cavaquismo, em que 
de fato houve um grande im-
pulso económico e financei-
ro, nas infraestruturas, nas 
vias de comunicação, na 
água e saneamento, estrutu-
ras de saúde. Foi um período 
de grande expansão. Até po-
dem dizer que foi à custa de 
fundos comunitários mas 
eles também continuam dis-
poníveis, aliás fala-se da 
‘bazuca’”.

O deputado do PSD afirma 
ainda: “A verdade é que de 
1995 até agora eu tenho uma 
visão algo cética do que acon-
teceu, porque até à data tive-
mos um período em que o PSD 
governou durante 7 anos e 
sempre em condições de es-
partilho, sem liberdade para 
tomar decisões. Em 2002 com 
o que eu apelido do pântano 
do engenheiro Guterres, en-
tramos na prevalência do défi-
ce. Começa aí! Desde que aca-
bou o cavaquismo até àquele 
mandato e meio do engenhei-
ro Guterres, foi um período de 
expansão do Estado, que de-
pois o PSD acaba por assumir 
essa tarefa até 2005, onde 
entra uma figura com proje-
ção mediática, o engenheiro 
Sócrates que apresentou um 
mundo de facilidades e uma 
visão estratégica para o país, 
mas que acabou por ser uma 
bancarrota”. 

Miguel Santos continua: 
“Volta a entrar o PSD e esta-
v a  u m  e s p a r t i l h o  c o m  a 
‘troika’. Não tínhamos a ple-
na capacidade de interven-
ção pois tínhamos a ‘troika’. 
Portanto, esses 4 anos servi-
ram para restabelecer as fi-
nanças públicas e o PSD fez 
um trabalho extraordinário. 
Em 2015 esperava uma con-
tinuidade desse governo e aí 
com outras condições para 
podermos fazer uma gover-
nação mais intervencionista, 
naquilo que o país precisava. 
Não aconteceu isso e entrou 
o Dr. António Costa com a 
geringonça”. 

Para Miguel Santos “com 
esta maioria vamos chegar 
ao final da legislatura com 
uma década de PS. O que se 
espera e deseja é que che-
guemos ao final da década e 
o país esteja melhor do que 
agora”.

MANDATO 
EM VALONGO 
É PARA CONTINUAR
Certo é que neste man-

dato, Miguel Santos espera 
que a regionalização seja 
finalmente um assunto em 
cima da mesa: “O país tem 
que decidir de uma forma 
mais firme a questão da re-
gionalização. É um tema 
que divide, nunca será con-
sensual, mas em algum mo-
mento teremos que o colo-
car em cima da mesa”. 

Para o deputado do PSD 
“ou se assume que nas pró-
ximas duas décadas não se 
fala nisso - para mim é uma 
questão principal. A regio-
nalização pode ser tratada 
de diversas formas. É um 
assunto que tem que ter 
uma decisão assumida e pa-
rece-me que uma regionali-
zação tem menor impacto 
para Lisboa e Vale do Tejo, 
mas tem um impacto muito 
grande para as outras re-
giões. Punha na primeira li-
nha o Norte. Temos maior 
capacidade de influência e 
de execução”.

Miguel Santos olha tam-
bém para o futuro e refere 
que “o PSD tem que se assu-
mir ao longo dos 4 anos como 
alternativa. Temos que apre-
sentar a nossa visão, de for-
ma a que as pessoas perce-
bam que é com o PSD que o 
país pode evoluir. O PSD é 
um agente de mudança e não 
tem receio de intervir e as-
sumir as suas decisões, pa-
ra que o país evolua e se 
transforme sempre para 
melhor”.

Já em relação a uma 
liderança parlamentar 
dos social-democra-
tas, Miguel Santos 
afirma: “Não pen-
so nisso, não me 
f o c o  n e s s e s 
objetivos pes-
s o a i s .  O s 
mandatos e as 
responsabili-
dades que as-
sumo é para 
dar o melhor 
de mim”.

A terminar 
Miguel Santos 
sossega os va-
longuenses, afir-
mando que continua-
rá no seu lugar de vereador: 
“É um compromisso que te-
nho, um mandato para o qual 
fui eleito, que assumi e conti-
nuarei a fazê-lo com todas as 
capacidades que tenho ao 
meu dispor”.
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H
á dois anos, em 
plena pandemia, 
nascia a  ACIP, 

através “de um grupo de jo-
vens que decidiu colocar 
mãos ao trabalho, mudando 
o paradigma do nosso conce-
lho, pois estava tudo tão 
adormecido, assim decidi-
mos avançar para um projeto 
novo”, começa por referir 
Cecília Mendes.

Ainda segundo a presi-
dente o “grande foco foi 
avançarmos com o ‘Compre 
em Paredes’ e daí decidimos 
criar uma associação para 
dar mais credibilidade ao 
projeto. Estava tudo tão pa-
rado e limitado e optamos 
pelos meios digitais. Os mais 
novos estavam receptivos e 
mesmo os menos jovens esti-
v e r a m  d i s p o n í v e i s  e 
avançamos”.

Cecília Mendes refere 
mesmo que “a marca regista-
da ‘Compre em Paredes’ é a 
nossa menina dos olhos e é 
realmente um orgulho”. E no 
futuro esta será “uma mon-
tra digital onde vamos tentar 
criar uma espécie de ‘market 
place’, dando um cartão digi-
tal a todos os paredenses, 
incluindo os nossos associa-
dos”. Refira-se que este car-
tão permitirá fazer algumas 
trocas comerciais.

No imediato e num perío-
do pós-pandemia, a ACIP 
pretende angariar novos as-
sociados e para tal Cecília 
Mendes afirma que “na cam-
panha de angariação de no-
vos sócios será importante ir 
porta a porta para conhecer 
a realidade das empresas e, 
ao mesmo tempo, dar a co-
nhecer a nossa associação e 
o trabalho que pretendemos 
desenvolver com o tecido 
empresarial do concelho”. 

No horizonte da ACIP es-
tá igualmente a criação “de 

um conselho consultivo on-
de podemos ter aqui perso-
nalidades do concelho para 
que seja possível à associa-
ção ter outra abrangência. 
Queremos, igualmente, criar 
o gabinete de marketing e 
comunicação que servirá, 
também, de apoio aos nossos 
associados”.

Contudo será a “apresen-
tação, em breve, da nossa 
marca ‘Compra em Paredes’, 
com alguma visibilidade e 
num evento que queremos 
seja presencial”, um dos ob-
jetivos para este ano.

No futuro, a “estratégia 
da ACIP passa pelos serviços 
que poderemos oferecer. Te-
mos um boletim informativo, 
a marca ‘Compra em Pare-
des’ e acredito que com todo 
o nosso trabalho poderemos 
captar novos associados. 
Queremos ainda realizar al-

guns eventos e apostar na 
formação profissional”.

Aliás é na formação pro-
fissional que a ACIP aposta 
para o futuro. “É um dos nos-
sos objetivos ser uma entida-
de formadora certificada. A 
formação é cada vez mais 
essencial para ter excelentes 
profissionais”, refere Cecília 
Mendes. 

O Bairro Digital é outro 
dos objetivos para o ano 
2022. Cecília Mendes refere 
ainda que seria importante 
ter o Município paredense 
como parceiro. A presidente 
da ACIP revelou que “esta-
mos disponíveis para ouvir 
em tudo o que for necessário 
a autarquia. O vereador Elias 
Barros já mostrou disponibi-
lidade para reunir connosco, 
aliás já enviámos o nosso pla-
no de atividades, mas tam-
bém sobre o Bairro Digital 

que é um projeto que temos 
em mãos e que estamos a 
trabalhar e gostaríamos mui-
to que a Autarquia estivesse 
connosco neste projeto”.

Aliás, segundo a presi-
dente da ACIP, “o ‘Compra 
em Paredes’ encaixa perfei-
t a m e n t e  n e s t e  B a i r r o 
Digital”.

PLANO DE ATIVIDADES 
AMBICIOSO
Quanto ao plano de ativi-

dades para 2022, destaca-se 
pela urgência de lançar no-
vos projetos e novas ações 
que permitam “a esta asso-
ciação concretizar os seus 
objetivos estratégicos de 
longo-prazo, nomeadamen-
te, o desenvolvimento eco-
nómico-social do tecido em-
presarial paredense”.

Assim, continuando a ver-
tente de apoio aos negócios 

a ACIP prevê alargar as suas 
valências: “Criar um espaço 
de Coworking para peque-
nos empresários e novas 
ideias de negócio, criar uma 
rede de cooperação e parti-
lha entre empresários, e rea-
lizar novas parcerias que se 
materializem, efetivamente, 
em valor acrescentado para 
os associados e para os seus 
negócios. Assim, os associa-
dos da ACIP, para além des-
tas novidades, poderão ain-
da contar com “Formação 
Modular Certificada, Con-
sultoria, Apoio a candidatu-
ras e programas de co-finan-
ciamento, uma rede de co-
municação efetiva com a 
criação do espaço ACIP TV, 
Seminários e Webinares, e 
um largo conjunto de Even-
tos que sairão do digital para 
ganhar vida e dar vida aos 
negócios no concelho de Pa-

redes”, refere ainda a presi-
dente da Associação.

Cecília Mendes aponta 
mesmo que o plano de ativi-
dades de 2022 é a “a conti-
nuidade da ação e do cami-
nho que sabemos temos de 
cumprir, com resiliência, pe-
lo sucesso dos nossos asso-
ciados! Teremos muito gosto 
em ter connosco o maior nú-
mero de empresários, pois 
são eles o fundamento desta 
associação! Os que quise-
rem por isso associar-se bas-
ta ir a www.acip-paredes.pt, 
ou procurar nas redes so-
ciais, e encontrará todos os 
nossos contactos”.

A ACIP-Paredes está 
neste momento em proces-
so de alteração de instala-
ções e brevemente irá abrir, 
como aposta de revitaliza-
ção, no Centro Comercial 
Vale do Sousa.

CECÍLIA MENDES, PRESIDENTE DA ACIP: 

“Os empresários são 
o fundamento da associação”
ACIP. Na apresentação do Plano de Atividades da Associação Comercial e Industrial de Paredes (ACIP), a presidente Cecília Mendes 

deixou explícito que o reforço da marca “Comprar em Paredes” e a entrada nos Bairros Digitais são as grandes bandeiras para 2022.
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Se gostou,
FALE DE NÓS!

Se não gostou,
FALE COMIGO!

910 769 061
Maria da Luz

O plano de atividades da 
ACIP para o ano de 2022 
passa pela campanha de an-
gariação de novos sócios, 
que pretende aumentar sig-
nificativamente o número 
de associados.
A mudança para a nova se-
de, que será no Centro Co-
mercial Vale do Sousa e que 
deverá acontecer ainda du-
rante o mês de março é ou-
tro dos objetivos.
A criação de um conselho 
consultivo (devem ser per-
sonalidades de reconheci-
do mérito e experiência 
empresarial e profissional, 
nacionais ou estrangeiros, 
que possam contribuir para 
o desenvolvimento do pro-
jeto da ACIP Paredes) e a 
criação de um gabinete de 
Marketing e Comunicação 
bem como um gabinete de 
apoio ao Associado são ou-
tros pontos apresentados 
para 2022.
A apresentação e dinamiza-
ç ã o  d a  m a r c a  n a c i o n a l 
“Compre em Paredes” e o 
desenvolvimento de todas 
as atividades afetas à mes-
ma será um dos pontos mais 
importantes do plano apre-
sentado. ACIP PAREDES 
TV – Vídeos e programas 
promovendo a ACIP Pare-
des e os seus objetivos será  
igualmente uma criação da 
associação para 2022, bem 
como a ajuda ao início do 
processo da criação da Con-
fraria do Tremoço.
Apresentação de candida-
turas de apoio comunitário 
no âmbito dos objetivos da 
Associação e a realização 
de atividades ao longo do 

ano, privilegiando as efe-
mérides e os momentos 
mais importantes para o co-
mércio local são outros dos 
objetivos que a ACIP pre-
tende realizar.
Em fevereiro já decorreu o 
“Concurso Dia dos Namora-
dos Ó Amor” e ainda duran-
te o ano existirão edições 
‘Stock Off’, uma entre mar-
ço e maio, e outra entre os 
meses de outubro e novem-
bro. Haverá ainda um Desfi-
le de Moda, bem como a 
promoção, no período do 
verão, de produtos identitá-
rios do concelho, como por 
exemplo o tremoço, cultura 
e o turismo.
Para o Natal está previsto o 
programa “Juntos Fazemos 
Natal” com concurso, ca-
mião Paredes Natal e o 
Mercado de Natal.

Mas há mais a destacar no 
plano de atividades como a 
implementação do progra-
ma coworking ACIP Pare-
des; cursos de formação 
Modular certificada; pro-
moção do programa “Dina-
mizar” e outros programas 
de formação e Ação para os 
associados; Reforçar os pe-
didos de apoio junto da Câ-
mara Municipal de Paredes 
e Juntas de Freguesia entre 
outras entidades públicas; 
aumentar a notoriedade da 
ACIP Paredes na região e a 
nível nacional; reuniões de 
Networking com empresá-
rios; realização do primeiro 
fórum com convidados com 
notoriedade; celebração do 
aniversário da Associação 
com uma Gala ACIP Pare-
des, entregando prémios 
aos Associados; seminá-

rios/ tertúlias/ webinar com 
convidados diferenciados; 
prestação de serviços de 
Formação e Consultadoria; 
melhoria da qualidade e au-
mento dos serviços presta-
dos; novos protocolos e 
parcerias estratégicas.
Além disso, a ACIP preten-
de consolidar e reforçar a 
posição nas redes e plata-
formas europeias e nacio-
nais onde se encontra in-
serido ou pretende vir a 
inserir, bem como estará 
presente em feiras nacio-
nais e internacionais, além 
de possíveis parcerias com 
órgãos de comunicação 
social local e regional e a 
dinamização de atividades 
em conjunto com o apoio 
das juntas de freguesia e 
outras associações do con-
celho. NMS

A ACIP está apostada em 
inovar e pretende ser o mo-
tor de arranque de uma con-
fraria no concelho. A aposta 
nos produtos endógenos de 
valorização do território e 
da economia local, deu as-
sim início à “Confraria do 
Tremoço” para perpetuar e 
alavancar um produto iden-
titário do concelho a nível 
c u l t u r a l ,  e c o n ó m i c o  e 
social.
Segundo Cecília Mendes, 
“os paredenses são conheci-
dos como os tremoceiros. E 
é um produto identitário do 
concelho.  Aliás existem 
muitas receitas e muita coi-
sa feita com o tremoço” aliás 
segundo a presidente da 

ACIP “há que aproveitar tu-
do e ter o conteúdo históri-
co e económico. Já foi pedi-
do às entidades competen-
tes o registo do nome. Agora 
será criada a associação que 
terá o estatuto jurídico, de-
pois haverá um estudo que 
levará à concretização da 
Confraria do Tremoço”.
Cecília Mendes refere que 
“a ACIP vai fazer parte dos 
órgãos da confraria, é um 
projeto que temos de estar 
associados. É um dos obje-
tivos e estamos a conse-
guir alavancar, pois a con-
fraria poderá ser impor-
t a n t e  e m  t e r m o s 
históricos, gastronómicos 
e de turismo”. NMS

Plano de Atividades 
da ACIP para 
2022 é ambicioso

ACIP quer  
avançar com 
Confraria do Tremoço
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FAUSTINO 
 SOUSA

N
a última Assem-
bleia Municipal, 
a Câmara Muni-

cipal comunicou que vai ser 
construída uma rotunda pa-
ra substituir o cruzamento 

que está situado no nó de 
acesso à auto-estrada A4 em 
Baltar. Trata-se  de um cruza-
mento que já originou alguns 
acidentes de menor gravida-
de e que necessita sempre da 

concentração de quem con-
duz.  A construção  da rotun-
da vai ajudar a diminuir o pe-
rigo e no futuro vai ser es-
sencial face ao aumento do 
volume de trânsito em resul-

tado da construção da unida-
de de tratamento de lixo or-
gânico que vai ser construí-
d o  b e m  p e r t o  d o  n ó  d e 
acesso e que tanta polémica 
acarretou junto dos balta-

renses, que ainda esperam 
pela publicação do estudo de 
impacto ambiental que foi 
encomendado à empresa 
responsável pela construção 
da unidade industrial.

    BALTAR

Rotunda preventiva no acesso  
à auto-estrada em Parada-Baltar

O Agrupamento de Esco-
las Daniel Faria organizou 
uma exposição que é consti-
tuída por vinte e seis telas ela-
boradas pelos alunos do 2.º e 

3.º Ciclos. A exposição está 
patente ao público de 21 de 
fevereiro a 31 de março, na 
Escola Secundária Daniel Fa-
ria  e insere-se nas diversas 

atividades que a escola tem 
desenvolvido no âmbito dos 
50 anos do nascimento do 
poeta baltarense que dá no-
me ao agrupamento. 

A vida de um clube é feita 
de momento altos e menos 
altos. O CAB existe há 4 
anos e já é uma referência 
do andebol, fruto da resi-
liência, persistência e suces-
sos de todos os envolvidos,  

desde os atletas e treinado-
res até aos pais, incansáveis 
em todos os momentos. O 
Clube de Andebol de Baltar 
dedica-se à  prática de ande-
bol masculino e feminino 
dos 4 anos até masters. Em 4 

anos tornou-se um dos mo-
tores do desporto de pavi-
lhão do concelho, pelo  que 
os seus dirigentes e sócios 
estão de parabéns pela evo-
lução que conseguiram em 
tão pouco tempo. 

O EMAÙS de Baltar parti-
cipou no atelier de carnaval “ 
Faz a tua máscara” na Casa 
da Cultura de Paredes, que 
foi promovido pela Câmara 
Municipal de Paredes na 
passada segunda-feira, dia 
28. A iniciativa reuniu 50 

utentes com deficiência e/ou 
incapacidade de instituições 
do Grupo de Trabalho Para a 
Inclusão, nomeadamente, do 
Centro de Atividades de Ca-
pacitação para a Inclusão de 
Sobrosa (CACI), do EMAÚS 
de Paredes e Baltar e da AIJA 

– Associação para a Inclusão 
de Jovens e Adultos.

Os jovens de Baltar, con-
juntamente com os jovens 
das outras instituições pre-
sentes, fizeram a sua másca-
ra e percorreram as ruas da 
cidade de Paredes.

A Associação Clube Jazz 
de Baltar, vai realizar no dia 
20/03/2022 a 22ª edição do 
convívio anual, denominado 
“Festa do Porco”. Após dois 
anos de interregno devido à 
pandemia da Covid-19, está 
tudo apostos para o reco-
meço das atividades cultu-

rais e recreativas. Desde 
1998 que a Associação rea-
liza a Festa do Porco, onde 
habitualmente reúne cente-
nas de participantes. É nor-
malmente um dia vivido 
com muita intensidade, para 
além dos comes-e-bebes, há 
baile e música ao vivo. A ani-

mação tem como principal 
protagonista o Grupo Estre-
las do Cruzeiro, mas tam-
bém há fado e várias partici-
pações de artistas presen-
tes no convívio. O evento 
realiza-se nas instalações da 
Escola EB2+3 de Baltar, com 
início às 13h00.

Exposição “ 50 anos do nascimento  
do Poeta Daniel Faria”

Clube de Andebol existe há 4 anos 

EMAÚS de Baltar fez a sua máscara

22ª Edição do convívio anual,  
“Festa do Porco”
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No passado dia 22 de 
fevereiro fez dez anos que 
o edifício do Centro de 
Saúde de Rebordosa foi 
inaugurado. Edifício cons-
truído de raiz para a saúde 
dos utentes  que já cons-
truiu 10 anos de tantas me-
mórias escritas numa his-
tória. É apenas um edifício 
mas de grande importância 
e com todos os profissionais 
espelha a excelência clínica, 
garantindo-se assim a contí-
nua qualidade subjacente 
na prestação de cuidados de 
saúde.

Dez anos de histórias 
construídas por desafios e 
sucessos e a história do cen-
tro de saúde na freguesia de 
Rebordosa é, sem dúvida 
alguma, o rosto da união, 
profissionalismo e supera-
ção de todos aqueles que 
fazem esta “casa”. Atual-
mente neste edifício, ape-

s a r  d a  m a i o r  p a r t e  d o s 
utentes desconhecerem, 
funcionam as seguintes va-
lências: USF – São Miguel 
Arcanjo, UCC Paredes/Re-
b o r d o s a ,  v a l ê n c i a s  d a 

URAP (Unidade de recur-
sos assistenciais partilha-
dos) do Aces (psicologia, 
serviço social e nutrição), 
CVC (Aces Tâmega II - vale 
de Sousa Sul).

O Rebordosa Atlético 
Clube recebeu no Estádio 
Manuel Moreira o Frea-
munde FC e venceu por 3 
bolas a 0. Jogo a contar pa-
ra a sexta jornada do apu-
ramento para campeão da 
AF Porto, Divisão de Elite, 
apuramento de  campeão 
2021/22. O último encon-
tro no Estádio Manuel Mo-
reira marcado por grande 
apoio do público a apoiar a 
equipa.

As manifestações de soli-
dariedade para com o povo 
Ucraniano multiplicaram-se 
por todo o mundo.

À cidade de Rebordosa 
juntaram-se várias pessoas 
como o pároco Ilídio T. San-
tos na Igreja Nova de Rebor-
dosa a rezarem a uma só voz 
e depositarem velas pela 
paz na Ucrânia.

Um pouco por toda a Eu-
ropa, e não só, monumentos 
e edifícios governamentais 
estão na noite desta sexta-
-feira iluminados com as co-
res da bandeira ucraniana – 
amarelo e azul – em solida-

riedade com o país, que está 
a ser alvo de um ataque rus-
s o .  R e b o r d o s a  n ã o  é 
excepção.

Também existe uma on-
da de solidariedade onde 
estão a juntar vários bens de 
muita necessidade para 
aquele país e que até ao dia 
de hoje (4 de Março) espe-
ram conseguir carregar um 
camião para ajudar o povo 
Ucraniano.

Bens como: ligaduras; 
compressas; luvas; seringas; 
betadine; soro fisiológico; 
tesouras; paracetamol; bru-
fen; pomada queimaduras; 

mantas; sacos cama; roupa 
quente; fraldas; leite; ali-
mentação para crianças; 
enlatados; bolachas; pensos 
higiénicos; tampões; cuecas 
descartáveis; pilhas; lanter-
nas; powerbanks; gerado-
res; ração para animais.

Todos estes bens podem 
ser entregues em vários 
pontos da Freguesia de Re-
bordosa, desde Centro de 
Saúde de Rebordosa; Quar-
tel dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa; Escolas 
do Agrupamento de Escolas 
de Vilela; Junta de Fregue-
sia de Rebordosa. 

Edifício do Centro de Saúde 
festejou uma década

Rebordosa AC nos  
lugares cimeiros da tabela classificativa

Rebordosa pela Ucrânia 

O 
Agrupamento 
1 0 3 0  d e  R e -
bordosa parti-

cipa regularmente em ati-
vidades de âmbito local, 
regional, nacional e conta 
com várias dezenas de ra-
pazes e raparigas, na sua 

nova sede para as suas ati-
vidades de inverno.
No passado dia 20 de feve-
reiro, numa cerimónia em-
bora simples que preten-
d e u  l e m b r a r  e  f e s t e j a r 
mais um aniversário e per-
mitiu distinguir alguns dos 
seus elementos com 12 
escuteiros investidos,  8 
guias e 4 subguias. 
Este agrupamento cele-
brou 28 anos de existência 
e reuniram-se na sua sede, 

com as devidas medidas 
d e  s e g u r a n ç a ,  o s  s e u s 
membros atuais, familia-
res e amigos, chefes e  ca-
minheiros, para assinalar 
a data.
Esta data simboliza não 
apenas a comemoração de 
uma ocasião tão especial, 
m a s  t a m b é m  o  e s f o r ç o 
acrescido e o espírito de 
equipa vivido neste Agru-
p a m e n t o  1 0 3 0  d e 
Rebordosa.

    REBORDOSA

Agrupamento  
de Escuteiros 
- 1030 de Rebordosa 
festejou 28 anos

PAULO
PINHEIRO

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
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 

orientadores da informação livre, rigo-

rosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-

tivos do concelho de Paredes em áreas 

tão diversas como a política, a economia, 

a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 

social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para to-

dos os cidadãos, independentemente da 

cor, raça, género, convicções, religião, 

nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-

segurando a dignidade das pessoas e das 

instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A nova  
ordem internacional

O
s acontecimentos em curso 
no leste europeu são agora 
assunto muito falado mas 

muito pouco interpretado. De um mo-
mento para outro, milhões de pessoas 
tornaram-se especialistas de política 
mundial, e vazadouro de profundas 
certezas e ainda mais profundos sen-
timentos. O mundo, as suas injustiças 
e a sua geopolítica teriam aparente-
mente nascido para muitos há poucos 
dias. Quem sabe onde fica a Krajina, 
ou a Transnístria ou ouviu falar no 
massacre da Casa dos Sindicatos de 
Odessa? Julgo ser necessário muito 
mais informação de qualidade. Porém 
muitas “verdades” propaladas e ad-
quiridas são as resultantes da propa-
ganda, da mentira e da hipocrisia. 
Não ouso agora (por não ter vontade e 
não ser útil!) no plano do confronto de 
ideias contrariar a barragem “infor-
mativa” dominante, do maniqueísmo 
dos bons e dos maus, das piedosas e 
cínicas declarações humanitárias ou 
defesa da democracia. Não me seduz 
a “democracia” capitalista ucraniana, 
russa ou romena, por exemplo. Os oli-
garcas russos não são piores do que os 
oligarcas alemães, ingleses ou norte-
-americanos. Os bombardeamentos 
na Ucrânia ocorrem ao mesmo tempo 
que na Somália, na Palestina ou no Ié-
men, com protagonistas diferentes. 
Os refugiados de dezembro na fron-
teira polaca com a bielorussa são tão 
chocantes como os refugiados de 
agora. Não acredito em alianças mili-
tares defensivas, ou na política neu-
tra. Mas cada um fará o juízo interpre-
tativo que lhe convenha. 
Espero que estejamos unidos numa 
coisa aplicável: a defesa de negocia-
ções e compromissos em caso de con-
flito e a defesa da paz como alternati-
va a qualquer guerra. 
Falarei contudo da Ordem Interna-
cional. A Ordem Internacional é um 
sistema de relações e de segurança 
colectiva das nações, baseada do Di-
reito e em compromissos comuns. 
A Ordem Internacional reinante 
apresentava-se, cinicamente, por al-
guns como “liberal” e “democrática”. E 
acima de tudo, afirmava-se pelos 
mesmos como “indiscutível” e “inevi-

tável”. Porém o que nos trouxe a Or-
dem Internacional surgida no período 
histórico do Pós Guerra Fria? Clara-
mente, trouxe um unilateralismo de 
imposição de vontade de uma super-
potência e seus aliados/súbditos, com 
seus interesses e estratégias particu-
lares. São inúmeros os factos ocorri-
dos.   Como considerar liberal e demo-
crática uma Ordem Internacional 
protagonizada pelos Estados Unidos 
da América, que destruiu países e os 
fragmentou (Jugoslávia, Iraque, Líbia, 
…); impôs criminosamente um blo-
queio político e económico a países 
como a Cuba e à Venezuela, sem res-
paldo das instituições mundiais; inva-
diu, ocupou território e ainda hoje 
rouba reservas energéticas como 
acontece no Iraque e na Síria; promo-
ve o genocídio do povo Palestiniano; 
estimula e financia grosseiras viola-
ções do direito dos povos de se auto-
determinarem com as “revoluções 
coloridas”; defende regimes medie-
vais árabes baseados nos petrodóla-
res; estende áreas de influência e 
ameaça quem não converge nos seus 
propósitos? 
Como considerar indiscutível ou ine-
vitável uma Ordem Internacional 
protagonizada por uma superpotên-
cia decadente e seus aliados/súbditos 
impotentes, quando surgem no cená-
rio internacional novas potências 
económicas e politicas com outro de-
sempenho e claramente outros 
interesses?
Está claro que uma Nova Ordem In-
ternacional está a chegar. Com violên-
cia desnecessária, talvez. Mas nada 
será como dantes. 

A 
Segunda Guerra Mundial teve co-
mo causa direta o expansionismo da 
Alemanha nazista ao longo da déca-

da de 1930. O detonador para o conflito 
deu-se com a invasão da Polônia realizada 
pelos alemães, em setembro de 1939.
Assistimos hoje a algo semelhante.
A Rússia demonstra uma sede de expansio-
nismo que não é de hoje. Putin tem vindo 
paulatinamente a preparar o retorno á in-
fluência geoestratégica da União Soviética.
Consolidou ao longo destes últimos anos o 
seu poder na Rússia. Poder pessoal e inques-
tionável. Foi demonstrando as suas inten-
ções bélicas e de retorno ao imperialismo 
soviético durante anos.
Foi observando os líderes mundiais e as suas 

fragilidades. E quando se deparou com a 
classe dirigente mais impreparada e incom-
petente, atacou.
O Secretário Geral das Nações Unidas é o 
paradigma da incompetência e incapacida-
de de analisar, antecipar e evitar conflitos. 
E agora que se lhe exigia que fosse um mode-
rador para um conflito eminente, hostiliza a 
Rússia, que aproveita a sua inadvertida de-
claração para retirar as Nações Unidas da 
equação para uma possível posição de pres-
são para a paz.
Um triste mandato.
Voltando á 2ª Guerra Mundial, de 1939 a 
1940, houve um período de pouca ação co-
nhecido como Guerra de Mentira. 
Exatamente o que a Rússia fez nos últimos 
anos e faz neste momento, mente sobre as 
suas intenções com a incursão na Ucrânia.
Na segunda guerra mundial a partir de 1940, 
os alemães iniciaram as suas ofensivas pela 
Europa e conquistaram Noruega, Dinamar-
ca, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, 
Grécia etc. 
As grandes conquistas alemãs deixaram o 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Uma guerra  anunciada

E
screvi antes das eleições legislativas 
que iriamos ter um novo elenco para 
definir um programa de governo e al-

guns Orçamentos de Estado – aqueles do-
cumentos anuais que acabam por regular a 
nossa vida como eleitores deste país e so-
bretudo como contribuintes…onde deixa-
mos com o nosso trabalho cerca de 40% do 
rendimento ao estado e com as empresas 
outro tanto ou ainda mais, dependendo do 
sector de atividade em que se opera.
Agora, passadas as contas eleitorais ficamos 
em suspenso para o novo governo por causa 
das trapalhadas eleitorais à vista nos votos 
dos emigrantes e, por isso, em suspense pa-
ra o Orçamento do Estado para 2022… 
Aquele mesmo orçamento que em 2021 foi 
apresentado e chumbado pela AR. Aquele 
que incluía por exemplo o englobamento no 
IRS das mais-valias geradas na venda de ati-
vos mobiliários, ou novos escalões de IRS 
que afetavam sobretudo as famílias da clas-

se média. Assim, para além da incerteza, fi-
cou no ar a incerteza de um potencial au-
mento da carga fiscal. Uma informação que 
agora é adicionada a uma guerra às portas 
da Europa traz muito más notícias para Por-
tugal, como país que precis do investimento 
das empresas para crescer.
Se fizermos a análise financeira de um proje-
to de investimento que pressupõe uma ava-
liação rigorosa e quantitativa dos valores a 
colocar, quer no investimento a realizar, 
quer dos fluxos de caixa esperados anual-
mente, (de recebimentos e pagamentos), 
nomeadamente em impostos e no risco as-
sociado a fatores da economia global, é evi-
dente que quanto menor o retorno espera-
do, menor será o entusiasmo do investidor. 
Com o aumento da carga fiscal quem pensar 
em investir prefere esperar e continuar a 
fazer contas pois a remuneração não com-
pensa o valor investido e o respetivo risco. A 
Irlanda, que é apontada como um exemplo 
de capacidade de atração de investidores 
assenta a sua reputação fiscal em duas di-
mensões fundamentais: reduzida carga fis-
cal e estabilidade fiscal. Por outras palavras, 
as taxas de tributação são baixas e o Gover-
no tem mantido a estabilidade da política 
fiscal, reduzindo a incerteza. 
E nós, portugueses, para onde estamos a ca-
minhar? Falta avaliar as consequências das 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Taxas, taxinhas e Tachos – parte II
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Alto Comando nazista entusiasmado com a 
capacidade de guerra do país.
Das declarações de Putin resulta claro a sua 
convicção na invencibilidade do seu poderio 
militar.
Muitas coincidências.
Triste é vermos que o ocidente não possui 
líderes com capacidade para lhe fazer fren-
te, diplomaticamente, politicamente e 
militarmente.
Putin aproveita estes líderes fracos e clara-
mente impreparados para confrontar um 
líder totalitário e com o poderio militar rus-
so, para avançar com o expansionismo que 
se iniciou em 2014.
Não esqueçamos que uma das derradeiras 
machadadas no exército alemão na 2º foi 
Guerra Mundial dado na Rússia.

E essa vitória deixou indelével a convicção 
na invencibilidade do exército russo.
O povo Ucraniano e a defesa dos princí-
pios que nos regem, exigem que os lideres 
ocidentais afirmem claramente que : "Não 
tenho nada a oferecer senão sangue, 
trabalho, lágrimas e suor".
Exige-se do ocidente líderes fortes, sem 
medo que digam em uníssono a Putin: “Lu-
taremos nas praias, lutaremos nos terrenos 
de desembarque, lutaremos nos campos e 
nas ruas, lutaremos nas colinas; NUNCA 
NOS RENDEREMOS…” (Winston Chur-
chill, 1940).

P.S. Uma palavra ao Partido Comunista Por-
tuguês: VERGONHA!

Uma palavra para a Ucrânia

E
sta apresenta-se como a opi-
nião mais hercúlea de expres-
sar, quer pela barbárie que se 

encontra a ser cometida; quer por 
nos sentirmos inaptos para o fazer. 
Pese embora as nossas limitações, é 
incontornável não expressar a nossa 
total solidariedade para com a Ucrâ-
nia, país soberano e autodetermina-
do; e, consequentemente com o seu 
povo, constantemente fustigado por 
intempéries, sobretudo de ordem 
militar.
A Europa é, desde tempos imemo-
riais, um palco bélico. Desde que 
Zeus, transformado de touro branco, 
sequestrou a princesa Europa, levou-
-a para Creta, onde juntos concebe-
ram, entre outros, Minos, e este se 
tornou o rei da ilha; que este conti-
nente conhece confrontos entre os 
povos pela ocupação do seu territó-
rio. Todavia, terá sido na última meia 
centúria que esta porção de terra as-
sistiu ao menor número de conflitos, 
ou seja, que tem reinado o maior pe-
ríodo ininterrupto de paz; e no qual 
surgiu o projeto ambiciosíssimo de 
paz, solidariedade e cooperação en-
tre os povos, denominado, hoje, de 
União Europeia.
Este progresso civilizacional conce-
beu-nos a ideia de que dificilmente 
assistiríamos a guerras fomentadas 
por motivos fúteis como esta se apre-
senta, de ordem imperialista e com 
um aparente propósito expansionis-
ta. Para além da atroz conduta russa, 
possivelmente por estas razões, a co-
munidade se apresente genuinamen-
te indignada e apresse-se a prestar a 
s u a  s o l i d a r i e d a d e  c o m  o  p o v o 
ucraniano.
Não obstante de não ser caso único, 
por cá – Portugal - existe quem se re-
cuse a reconhecer a agressão e inva-
são russa à Ucrânia. Falamos particu-

larmente, entre outros, do Partido 
Comunista Português, e gera-nos ta-
manha perplexidade por uma pa-
nóplia de fatores que se torna irrisó-
ria de enumerar:
• Desde logo, porque justamente de-
vemos também ao PCP o derrube do 
regime ditatorial português; e, salvo 
algumas situações, este empenhou-
-se em respeitar o regime democráti-
co vigente em Portugal;
• Possivelmente por razões traumáti-
cas ou saudosismo, parecem ser inca-
pazes de se desprender do Pacto de 
Varsóvia; motivo que, não verosimil-
mente, fundamentaria a dificuldade 
destes em demarcarem-se e conde-
narem as ofensivas lideradas por Vla-
dimir Putin;
• Incompreensivelmente, vemo-los 
serem cúmplices de alguém que, para 
além de autocrata de extrema-direi-
ta, que mantém o Partido Comunista 
Russo na oposição (em condições ad-
versas para o exercício destas fun-
ções); financia partidos de extrema-
-direita na Europa, com propósitos 
idênticos aos seus e, contra quem, o 
PCP reconhecidamente lutou e trava 
batalhas;
• Inconcebivelmente, assistimos a 
uma constante utilização da narrati-
va duma suposta ofensiva dos Esta-
dos Unidos, União Europeia e NATO 
contra a Rússia para procurar legiti-
mar as selvajarias que esta comete 
contra a Ucrânia, com ortodoxos e 
ancestrais soviéticos modos.
• Evocam ainda a necessidade de diá-
logo para fundamentar a não conde-
nação da invasão russa, parecendo 
ignorar que o agressor apenas conce-
be monologar e que a submissão não 
é característica pacifista.
Terminamos como começamos: con-
tinuamos a sentirmo-nos inaptos pa-
ra opinar sobre o que quer que seja 
sobre o que se tem sucedido. Os nos-
sos pensamentos e a nossa solidarie-
dade têm estado com a Ucrânia com 
apenas uma ânsia: que este conflito 
termine e que o povo possa apreciar, 
novamente, a paz! 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

Taxas, taxinhas e Tachos – parte II
medidas fiscais no comportamento dos agen-
tes económicos. O país precisa que o Estado 
defina, e se comprometa com uma política 
fiscal clara, estável e não penalizadora, que 
atraia, de forma sustentável, o investidor.
Com isto, em nada me surpreende a neces-
sidade de existirem outros meios que aju-
dem a compensar quer a cegueira de um 
Estado central que define uma política uni-
direcional para o país, quer a necessidade 
de compensar assimetrias regionais que 
permitam fazer crescer negócios em nicho 
de mercado e fazer potenciar valências ter-
ritoriais. Por esse motivo, também falei aqui 
sobre a derrama, imposto de gestão munici-
pal que incide sobre 9% sobre o lucro das 
empresas, em cima da taxa do IRC. Esta apli-
cação passa também de forma diferenciada 
pelos municípios, com o conceito de que 
quanto maior a dimensão maior a penaliza-
ção (nem sempre o argumento mais justo 
para tributar empresas), mas necessário 
para promover o reequilíbrio (diga-se) local 
da aplicação de impostos às empresas. 
Ora, por exemplo Paredes, viu aprovado há 
alguns anos um regulamento de aplicação 
destas taxas cujo objetivo último é promo-
ver a igualdade entre todas as empresas, 
empresários e sectores de atividade. Este 
regulamento permite hoje em dia, a isenção 
de derrama para as micro e pequenas em-

presas com faturação até 150.000€, uma 
medida notável do orçamento para 2022 
que assim alivia a carga fiscal de quem en-
frenta as maiores dificuldades que a pande-
mia da Covid-19 trouxe. Aliás comparativa-
mente com outros municípios esta é uma 
medida transversal a uma grande maioria 
de Camaras Municipais do país. 
Pelo contrário, medida que não tem um 
comparativo igualitário noutros municípios 
é a de isentar as taxas de derrama sobre o 
lucro tributável do IRC do período de 2021, 
em que o município de Paredes identifica 
sem critério ou explicação um conjunto de 6 
empresas que surgem com pouca clareza 
nos valores, sectores ou motivações para a 
sua escolha em detrimento de outras. Acre-
dito que empresas como Carlos Alfredo 
Barros da Silva, Lda, Inovocorte,Lda, Améri-
co Silva & Filhos, SA, Inborval Lda, Fibroma-
de SA ou Dipnal Pneus SA, sejam por si 
exemplo de criação de valor, empregabili-
dade e sustentabilidade regional e por isso 
justifiquem ainda mais transparência na 
atribuição de todo o tipo de incentivo á sua 
atividade.
Com isto… E nós, paredenses, para onde 
estamos a caminhar? A transparência ou a 
Verdade Política do Partido Socialista de 
Paredes não fazem bater a cara com a care-
ta de uma política fiscal que se apregoa e, no 
mínimo deveria ser explicada com critérios 
bem claros e não determinada por amiguis-
mos ou critérios políticos. 
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OPINIÃO

A Liga 3 foi criada este ano pela FPF com o objectivo 
de que a transição do futebol amador para o profissional 
fosse preparada. A Liga 3 é a divisão abaixo da 2ª Liga e 
acima do Campeonato de Portugal. Abaixo, os 
Distritais.

A Liga 3 no seu ano de estreia – se bem que pode-
mos considerar que isto é o regresso há uma década 
atrás e o dar o braço a torcer, já que antes havia a 2ªB e 
a 3ª Nacional – é composta por 2 séries (Norte e Sul) de 
12 equipas. Na primeira fase, que acaba agora, as equi-
pas jogaram a duas voltas na respectiva série para 
apurar os 4 primeiros. A fase de subida é jogada em 
duas séries de 4 equipas e sobem à 2ª Liga o 1º de cada, 
com o melhor 2º a ir disputar um play-off com o 16º da 
divisão superior. A manutenção joga-se em 4 séries de 
4 equipas e descem ao CdP o último de cada uma des-
sas séries, num total de 4 equipas.

Na próxima época, a Liga 3 jogar-se-á nos mesmos 
moldes. Mas em 2023/2024 e seguintes, com menos 4 
equipas.

O CdP deixou de ser o 3º escalão em Portugal e pas-
sou a ser o 4º. Inicialmente com 63 equipas, mais 3 devido 
às equipas da Madeira não terem jogado fruto da pande-
mia, o campeonato foi feito em 3 séries de 11 e 3 séries de 
10. Mas rapidamente passou a 6 séries de 10, devido a 

desistências. E actualmente uma das séries só tem 9 
equipas, porque os problemas financeiros da SAD do Pi-
nhalnovense levaram ao abandono. A uma jornada do 
fim faltam apurar 4 de 12 equipas para a fase de subida (2 
primeiros de cada série). A fase de subida joga-se em 2 
séries de 6 equipas (A+B+C e D+E+F) e sobem 2 de cada 
série à Liga 3. A Norte, Vilaverdense, Marítimo B, Sal-
gueiros, Leça e Paredes já estão, falta a última vaga que 
pode ser para o São Martinho ou Tirsense, eternos rivais 
que se defrontam na última jornada. A manutenção será 
jogada em 12 séries de 4 equipas (uma deles será de 3 
pela tal desistência do Pinhalnovense), começando as 
equipas com a pontuação do zero. Descem 2 de cada sé-
rie, num total de 24 equipas. Vão subir a este campeona-
to 20 equipas, os 18 campeões distritais, mais os repre-
sentantes da Madeira e dos Açores.

Ou seja, haverá uma redução para 2022/2023 de 4 
equipas, passando para 56 participantes (4 séries de 14 
equipas), mantendo-se esse nº de equipas nas seguintes 
temporadas.

Pessoalmente não me agrada este formato. A FPF 
tem andado à procura de sistemas competitivos mais 
regionais, onde possam haver mais dérbis, mais público, 
mais receita e menos despesa. Mas do ponto de vista des-
portivo há coisas que não entendo. No final da 1ª fase, 

principalmente no CdP as equipas que não vão à fase de 
subida andam a jogar para nada, já que na 2ª fase vão co-
meçar sem pontos. E também nã osou apologista de que 
um campeonato seja em mais do que uma fase. Gosto de 
campeonato por pontos corridos numa só fase, em que 
o(s) primeiro(s) é campeão e/ou sobe e os últimos descem 
de divisão. As fases de manutenção não me agradam, 
mas o que é engraçado é que há variadíssimas opiniões 
públicas de jogadores e treinadores contra estes forma-
tos, mas o que é certo é que nada muda; pelo contrário, 
cada vez mais a Federação e as Associações vão, mais ou 
menos sozinhas, por este caminho. Até quando?!

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

A Liga 3 e o Campeonato Portugal da próxima época

D
epois da II Guerra Mundial foram criados al-
guns Tribunais de âmbito internacional, o 
exemplo mais conhecido é o de Nuremberg, 

responsável por julgar os crimes cometidos pelos nazis na 
II Guerra Mundial.

Entretanto as Nações Unidas pensaram sobre a cria-
ção de um Tribunal Penal Internacional permanente. 

Iniciaram-se várias negociações para o efeito, por-
quanto existem crimes que afectam directamente milha-
res de pessoas a nível mundial, e que chegam ao ponto de 
chocar a humanidade, e tornava-se necessário que um 
Tribunal tivesse competência sobre os crimes mais graves 
cometidos na comunidade internacional, independente-
mente do lugar onde foram cometidos.

As negociações terminaram com a aprovação, em Ju-
lho de 1998, em Roma, do Estatuto do Tribunal Penal In-
ternacional (TPI), com a finalidade de que os Autores de 
crimes graves não fiquem sem castigo. 

O Estatuto entrou em vigor após ratificação de 60 Es-
tados. Iniciou os trabalhos em Julho de 2002.

Actualmente, são mais de 100 os Estados-Parte, distri-
buídos desde África, América Latina, Países Ocidentais, 
Europa de Leste, Ásia e Pacifico.

A sede do Tribunal Penal Internacional (TPI) é em Haia, 
Países Baixos, mas pode funcionar em outro local, se for 
entendido como conveniente, e pode exercer as suas fun-
ções e poderes em qualquer Estado Parte.

A competência do TPI é de julgar crimes de genocídio, 
crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de 
agressão. O crime de genocídio, ocorre quando há um ata-
que com a finalidade de destruir um grupo definido pela 
sua nacionalidade, etnia, raça ou religião. 

O crime contra a humanidade, corresponde a actos de 
homicídio, extermínio, escravidão prisão ilegal, tortura, 
desaparecimento de pessoas, transferência forçada de 
uma população. Os crimes de guerra compreendem as 
acções levadas a cabo por uma das partes em conflito con-

tra a outra, que de forma voluntária ataca objetivos, tanto 
humanos como materiais, e não militares. 

O crime de agressão corresponde ao uso de força ar-
mada por parte de um Estado contra a soberania, integri-
dade territorial ou independência política de outro Esta-
do, ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta 
das Nações Unidas.

De ressalvar que, o TPI não julga os Estados, mas sim os 
Autores dos crimes graves. 

A competência para julgar os Estados é do Tribunal In-
ternacional de Justiça.

O TPI tem uma função complementar em relação aos 
tribunais nacionais de cada estado parte.

Quando um Estado passa a ser parte, ele aceita a com-
petência sobre os crimes graves, podendo o Tribunal exer-
cer a sua competência sobre o Autor que pratique os cri-
mes, sendo que o TPI pode exercer a sua competência por 
iniciativa do Procurador ou de um Estado-Parte. 

Presentemente, devido ao conflito que se vive, o Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) já abriu uma investigação 
formal à invasão da Rússia à Ucrânia, por alegados crimes 
de guerra e crimes contra a humanidade, por considerar 
que existem fortes indícios da prática dos mesmos.

A criação do Tribunal Penal Internacional (TPI) repre-
senta um passo importante para a comunidade interna-
cional de forma a prevenir a prática de crimes graves, e de 
não deixar impune quem os comete, garantindo a justiça 
internacional.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O Tribunal Penal Internacional 
-Invasão da Rússia à Ucrânia-
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CULTURA

PUB

1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

O lobo que não 
gostava de ler
De LALLEMAND

Desafio: poderão fa-
zer um desenho rela-
tivo a esta história e, 
com a ajuda dos pais, 
enviá-lo para biblio-
teca@fundacaoa-
lord.pt
Quando visitarem a 
nossa Biblioteca, po-
derão ver os vossos 
trabalhos numa ex-
posição dedicada a 
esta atividade.

Participem!
Neste livro, o nosso 
Lobo não gosta de ler 
e prefere comer os 
livros! Sempre que 
tenta ler rapidamen-
te adormece. Come-
ça então uma aven-
tura no País dos Li-
vros para recuperar 
dez livros desapare-
cidos! Será que o Lo-
bo vai conseguir en-
contrar todos os li-
vros perdidos?
A u t o r :  L A L L E -
MAND, Orianne - "O 
lobo que não gostava 
de ler", Zero a Oito, 
Lisboa, 2021.
Este livro está dispo-
nível na Biblioteca 
para empréstimo.

A
bdulrazak Gurnah nasceu 
em 1948 em Zanzibar. Na 
década de 1960, foi for-

çado a sair do seu país, então a braços 
com uma revolução, e chegou como 
refugiado ao Reino Unido. Foi pro-
fessor de Inglês e Literaturas Pós-co-
loniais na Universidade de Kent. A 
sua obra versa sobre a experiência 
africana, o colonialismo e o refugia-
do, e nela se destacam os romances 
Paradise (1994), finalista do Booker 
Prize e do Whitbread Award, By the 
Sea (2001), nomeado para o Booker 
Prize e finalista do Los Angeles Times 
Book Award, e Desertion (2005), fi-

nalista do Commonwealth Writers. 
Vidas Seguintes (2020) foi finalista 
do Orwell Prize for Political Writing 
2021 e nomeado para o Walter Scott 
Prize for Historical Fiction 2021.

Abdulrazak Gurnah é o 118.º lau-
reado com o Nobel da Literatura – e o 
primeiro autor de origem tanzaniana 
a ser distinguido com o prémio.

A Academia Sueca elogiou a for-
ma como a sua ficção tem demons-
trado a “sua compreensão intransi-
gente e compassiva dos efeitos do 
colonialismo e do destino dos refu-
giados no abismo entre culturas e 
continentes”. De todos os romances 

de Gurnah, são poucos os que não 
tem como protagonistas persona-
gens africanas ou refugiados, reflexo 
da própria vida atribulada do autor.

Com a decisão de Estocolmo, Ab-
dulrazak Gurnah passou de um escri-
tor anónimo a uma vedeta literária.

“Não ganhamos  
prémios por sermos  
africanos, mas pelo  

que escrevemos”
Abdulrazak Gurnah

ESCRITOR DO MÊS | FEVEREIRO 

Abdulrazak Gurnah
PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA 2021
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CABEÇALHO

FALECEU

MARIA JOSÉ  
RIBEIRO DE CASTRO
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 51 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era casada com Tomás da Rocha Dias.

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

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA DE JESUS 
MAGALHÃES TEIXEIRA
Faleceu no dia 23 de fevereiro com 71 anos. 
Era natural de Cristelos-Lousada e residente 

em Bitarães, Paredes. Era divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sexta-feira, dia 4 de março, pelas 20:00 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

GRACINDA 
BARBOSA MOUTINHO
Faleceu no dia 16 de fevereiro com 89 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua Dr. José Magalhães   n.º 59, Paredes. Era 
viúva de Bernardino Barbosa.
 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

JOAQUINA  
ROSA DE SOUSA
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Penafiel e residente na Rua  

da Aveleda, n.º 676, Penafiel. Era casada com Fernandes Silva 
dos Santos.
 

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

PENAFIEL

FALECEU

ANA MARIA BARBOSA 
RIBEIRO CAMPELO
Faleceu no dia 18 de fevereiro com 65 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Alto da Vila n.º 129, Lordelo, Paredes. Era casada com José 
Moreira Campelo.

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

REINALDO MOREIRA  
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 27 de fevereiro com 57 anos. 
Era natural e residente em Beire-Paredes. Era 

casado com Maria Augusta Barbosa Nunes.

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 segunda-feira, dia 7 de março, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Beire, Paredes. Agradecendo tam-
bém, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

LAURA DA SILVA MARTINS
Faleceu no dia 21 de fevereiro com 79 anos.  

Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Calçada de São Cristóvão, n.º 26 Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Adelino 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

FALECEU

MARIA CÂNDIDA DA 
COSTA CARNEIRO LEÃO
Faleceu no dia 18 de fevereiro com 62 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Estrada Nacional 209, n.º 3780, 3º.esq. (Edifício Fontaná-
rio), Lordelo, Paredes. Era viúva de Jorge Octávio Leão Costa

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 83 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rampa da Telha 114,  Duas Igrejas, Paredes. Era viúvo de 
Laurinda Seabra Afonso.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

DUAS IGREJAS/PAREDES
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

MARIA CARNEIRO 
BARBOSA
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 86 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua do Alto, n.º 25, Vandoma, Paredes. Era viúva de Manuel 
Amaro Moreira 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 
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

FELICIDADE 
DA SILVA GOMES
Faleceu no dia 22 de fevereiro com 55 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Trav. 1º de dezembro, n.º 67, Baltar, Paredes. Era casada 
com Eduardo José Rodrigues Barbosa.
  

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO COELHO JORGE
Faleceu no dia 28 de fevereiro com 76 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua José Vicente da Silva, n.º 58, R/C, Baltar, 

Paredes. Era viúvo de Maria Odete Ferreira Coelho.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

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

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

BALTAR  

PAREDES  

VALONGO   

Telm.: 917 457 007

 Tel.:  224 211 206

GRANDE 

INAUGURAÇÃO

DIA 24 MARÇO
Junto à estação da CP

Avenida Francisco Sá Carneiro, 
Nº. 145 R/C Paredes

Telf.: 255 784 254
Telm.: 913 733 563
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