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CHUMBO. O Tribunal de Contas (TC) deu  
parecer negativo aos empréstimos que a 

Câmara Municipal de Paredes tinha solicitado 
para pagamento do resgate da concessão da 

exploração e sistemas de abastecimento  
de água. O resgate fica assim em stand-by  

à espera do recurso que a Autarquia interpôs. 
DESTAQUE //  PÁGS. 6 e 7
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USC Paredes:  
o sonho começa 
domingo
ENTREVISTA  //  PÁGS. 12 e 13

Paredes recebeu 21 
refugiados da 
Ucrânia
SOCIEDADE  //  PÁG. 10
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EDITORIAL/TRIBUTO

A 
língua portuguesa 
tem muitos mi-
lhões de pessoas, 

espalhadas por todos os 
continentes, que a expres-
sam de forma diferente. 
Para mim a mais divertida é 
a Brasileira, de forma tão 
doce e exótica que nos 
atrai ouvi-la. Hoje vou 
prestar Tributo a um por-
tuguês de Castelões de 
Cepeda, que devido à falta 
de trabalho no tempo da 
sua juventude, resolveu ir 
para o Brasil. Trata-se do 
Sr. Joaquim de Almeida, 
nascido em 1903, e que 
passou a ser conhecido, 
desde criança, pelo Joa-
quim do Ascânio, por ser 

filho do Sr. Ascânio. Feito o 
ensino primário, no tempo 
de ir trabalhar havia falta 
de emprego e surgiu a Iª 
Guerra Mundial. Um ami-
go mandou-lhe “carta de 
chamada” e o jovem Joa-
quim foi para o Brasil. Eram 
tempos difíceis e por lá an-
dou. Acabada a guerra e 
com muitas saudades da 
sua terra, resolveu regres-
sar e dedicar-se à restaura-
ção, trabalho em que se 
desenvolveu e ganhou ex-
periência no Brasil. Casou-
-se com Adelaide Moreira, 
também nascida em 1903 
e sua amiga de infância, e 
tiveram oito filhos: Óscar, 
Luís, Maria, Gertrudes, 

Carminda, Leonor, Eva e 
Margarida. Após o casa-
mento, resolveram abrir 
negócio de restauração no 
prédio do fundo da Feira 
de Paredes, com uma tas-
quinha muito castiça, onde 
se faziam grandes encon-
tros de amigos, desde a 
gente letrada do tribunal, 
até aos feirantes e homens 
das artes e ofícios. Ao prin-
cípio era a tasca do Joa-
quim do Ascânio, até que 
um dia caiu da bicicleta e 
perante a observação de 
um cliente sobre a bicicleta 
estragada, disse “Vou pin-
tar ela e fica como nova”. 
Os clientes agarraram-se à 
sua pronúncia e daí surgiu 

a expressão de “Tasca do 
Pintarela”, como ficou co-
nhecida, e logo colocaram 
uma placa com o nome na 
fachada do prédio. Nos 
dias de feira, não havia es-
paço para tantos clientes à 
p r o c u ra  d a s  f a m o s a s 
ementas de bacalhau assa-
do ou frito, das iscas de ba-
calhau, do lombo de porco 
assado com arroz do forno, 
e das tripas à moda do Por-
to, acompanhadas com o 
famoso vinho tinto da re-
gião, tornando-se muita 
conhecida nas redonde-
zas. Ainda existe, com no-
vos donos. No fim dos dias 
de feira, distribuía as so-
bras de comida aos mais 

pobres. Foi uma pessoa 
muito estimada por todos 
que o conheciam. Fundou 
com outro amigo, o Ran-
cho Regional “Os tremo-
ceiros de Paredes”, hoje 
com outro nome, de quem 
foi Dirigente e ensaiador 
durante muitos anos, e to-
da a sua família participava 
nas danças e cantares por-
tugueses e brasileiros. Pes-
soa muito dócil, apreciador 
da música, de poucas pala-
vras, preferia sorrir de for-
ma contagiante perante 
quem dele falava ou lhe 
agradecia favores alimen-
tares. Dedicado ao seu tra-
balho, com a sua esposa e 
filhos pensou no futuro de 

todos. Partiu em 1991, dei-
xando saudades numa fa-
mília muito unida que sou-
be organizar, com sua es-
posa,  um rol de grandes 
amigos, de várias origens 
na sociedade,  um nome 
que criou história e que 
nunca vai desaparecer em 
Paredes, por vontade do 
povo e seguidores.

Joaquim de Almeida (Pintarela)

H
oje de manhã, aos 

16 dias de março 

de 2022 (porque 

escrevo na quarta-feira dia 

de fecho de edição) quando 

cheguei ao meu escritório 

deparei com muita gente, 

praticamente todos os res-

ponsáveis da edilidade, 

muito, jornalistas, mas tam-

bém muita gente anónima, 

e alguns transeuntes, como 

eu, que provocavam um al-

voroço fora do normal no 

Parque José Guilherme, 

frente à Câmara Municipal 

de Paredes

Curioso, fui perguntar o 

que era e disseram-me 

que se esperava a chegada 

das três carrinhas que tí-

nhamos enviado por soli-

dariedade Paredense à 

tragédia da Ucrânia e dos 

Ucranianos.

E, de facto, por volta das 

8,30 da manhã, chegavam 

três carrinhas duas, salvo 

erro, pretas e uma branca 

(ou dessa cor a vi, por ser 

cor de paz, admitindo que 

pudesse ser cinzenta) que 

traziam 6 voluntários e 21 

pessoas trazidas da Ucrâ-

nia, melhor, de Varsóvia na 

sua maioria crianças, acom-

panhadas de mães e avós. 

Homens, nenhuns.

Faz lembrar o cantas de 

emigração do Adriano Cor-

reia de oliveira, mas ao con-

trário: Ucrânia ficas sem 

mulheres e crianças que 

possam comer teu pão …

Tinham sido as carrinhas 

que tinham partido no sá-

bado levando na bagagei-

ra bens essenciais para os 

refugiados, levando a nos-

sa solidariedade e sinais 

de Amor, Fraternidade e 

Esperança.

Entre todos os gestos ne-

cessários e possíveis, uma 

pequena gota no oceano, 

um pequeno gesto …

Pequeno? 

Foram 6 000 Km em 4 dias. 

Um Corre Corre e um Para 

Arranca com pequenas in-

terrupções  para comer e 

descansar. Era muito o que 

levaram e muito o que trou-

xeram, quanto mais não 

seja em termos simbólicos.

Muito alcatrão percorrido 

e muito resolve gasóleo 

bem gasto com heroicida-

de em que as mãos dos 

dois condutores por cada 

carrinha eram as mãos de 

todos nós, como a voz de 

Amália foi um dia a voz de 

todos nós.

Onde eles foram, fomos 

nós, levando uma terra in-

teira, um concelho, um 

país inteiro para acolher 

um pouco de um país em 

pedaços

Pensar-se-ia que os volun-

tariosos condutores, ao 

chegarem, só ansiariam por 

ir descansar com a cons-

ciência aliviada pela sensa-

ção de dever cumprido.

Provavelmente é verdade 

mas não sem que antes 

testemunhassem com um 

sorriso rasgado de orelha 

a orelha o primeiro passo 

destes ucranianos em solo 

paredense, e até uma pe-

q u e n a  d a n ç a  d e  u m a 

criança que depois de tan-

tos quilómetros ansiava 

por brincar.

Um deles eu conheci, por 

trás da máscara,  o senhor 

João Paulo da Lusodiesel, e 

imediatamente o abordei 

para o elogiar pelo feito que 

qualquer um de nós se or-

gulharia de ter feito por 

suas próprias mãos

Humildemente, me disse. 

Não, o mérito é do meu ir-

mão Raul que foi quem te-

ve a iniciativa e foi o líder 

nesta aventura …

Enganas-te João Paulo 

(perdoa-me a intimidade 

da segunda pessoa) o méri-

to é dos dois, dos seis, é de 

todos os que vos apoiaram 

e daqueles que vos criaram 

com estes valores que leva-

ram á prática e com esta 

abnegação pelo próximo.

Como diria um poeta: “Feliz 

a mãe que vos fez nascer!

Permitam-me a honra de 

colocar o vosso retrato no 

cimo deste texto, onde o 

meu só está por exigência 

institucional porque nada 

fiz que me fizesse chegar 

perto do estatuto supe-

rior que nestes dias alcan-

çastes com algo que re-

cordaremos pelo resto 

das nossas vidas!

EDITORIAL

Afinal é bom ser português– Parte I
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor



3Sexta-feira 18 de Março de 2022  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



4 Sexta-feira 18 de Março de 2022  oprogressodePAREDES

HISTÓRIA

E
ste Casal pertencia à Mesa Abacial de Paço 
de Sousa, com a seguinte renda: 3 alquei-
res de terçado e ¾; 1 almude de vinho; esti-

va, uma franga; uma galinha.

Esta peça é um pomar grande, junto ao Casal do 
Penedo, trazendo um João Pires, por prazo que 
se encontra no cartório em pergaminho.
O prazo está no Tombo das Terras (ms.), fls. 95.

No ano 1608, a Mesa Abacial de Paço de Sousa 
fez prazo deste Casal a André Gonçalves (filho de 
Maria Gonçalves, a qual foi filha de João Pires) e a 
sua mulher, Maria Gonçalves, em 1.ª e 2.ª vidas, e 
para um filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. 
Com a renda acima posta. Foi tabelião Cosme 
Garcês.
André Gonçalves casou a 17/10/1603 na igreja 
paroquial de Fonte Arcada, com Maria Gonçal-
ves. Tiveram uma filha, Maria André, que foi 3.ª 
vida no prazo.

Maria André casou com António André (filho de 
Sebastião António) e este trazia o prazo da 1.ª 
ametade do Casal de Fundo de Vila. António An-
dré faleceu a 28/01/1684, fez testamento vocal, 
e deixou seu filho Manuel António por herdeiro e 
testamenteiro.
Manuel António casou a 05/04/1671, na igreja 
paroquial de Rebordosa, com Maria Dias, filha de 
Miguel Dias e de sua mulher, Francisca Gonçal-
ves, moradores na freguesia de Rebordosa.
Em outubro do ano de 1684, a Mesa Abacial fez 
prazo deste Casal a Manuel António e sua mu-

lher, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho ou filha de 
entre ambos, em 3.ª vida. Com a renda acima pos-
ta e de acrescentamento meio almude de vinho. 
Foi escrivão Manuel de Sousa Loureiro, no con-
celho de Penafiel.

Sucedeu nos prazos (2.º Casal da Ponte e 1.ª ame-
tade do Casal de Fundo de Vila) a filha Maria An-
tónia, que casou a 14/04/1704, na igreja paro-
quial da Sobreira, com João da Rocha, filho de 
António da Rocha e de sua mulher, Isabel Antó-
nia, possuidores do prazo da 2.ª ametade do Casal 
do Lameiro, na aldeia de Santa Comba.
João da Rocha e sua mulher foram moradores na 
Casa da Eira de Castromil. João da Rocha faleceu 
a 05/06/1715. Tiveram os seguintes filhos:
* Luísa da Rocha, que nasceu a 13/12/1706 e ca-
sou a 02/03/1734, na igreja paroquial da Sobrei-
ra, com Vicente João, filho de João André e de sua 
mulher, Águeda Antónia, moradores no lugar de 
Recarei.
* Maria Antónia, que nasceu a 02/01/1709 e ca-
sou com Manuel João (d´Além), filho de Gaspar 
Diniz e de sua mulher, Teresa João, possuidores 
do prazo da 1.ª ametade do Casal de Quebradas 
d´Além, no lugar de Castromil.
* Manuel da Rocha, que casou a 05/01/1730, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria Francis-
ca, filha de Diogo Garcia Diniz e de sua mulher, 
Serafina Francisca, moradores numa casa com 
Capela, no lugar de Castromil. (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 Au-
tor, 1946. p. 109)

Em 22/12/1762, a Mesa Abacial fez prazo deste 
Casal a Manuel da Rocha e a sua mulher, Maria 
Francisca, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho ou filha 
de entre ambos, em 3.ª vida, com a renda acima 
posta. Tem este prazo de lutuosa outro tanto co-
mo de renda. Foi tabelião José Lopes Xavier, na 
vila de Arrifana de Sousa.

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

2.º Casal da Ponte - I 
(aldeia de Castromil)

Atual Casa  
onde nasceu o  

P.e António  
Carlos Moreira, 

aldeia de 
Castromil
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A
pós meses de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, 

iniciou-se no dia 24 de Fevereiro de 2022, uma 

Guerra autorizada pelo Presidente da Rússia 

Putin, que reconheceu o acto como uma “operação mili-

tar especial”. Este conflito tem vindo a afectar a vida das 

populações, pois além da tragédia de perdas humanas, o 

conflito está a contribuir para que o mundo enfrente 

uma grave crise económica.

Os combustíveis já atingiram o valor mais alto de sem-

pre, e com isso, é certo o aumento geral do preço dos 

bens.  E não ficaremos por aqui, já que se prevê a subida 

de juros, aumentando assim a prestação dos créditos 

bancários das famílias, deixando-as com um menor ren-

dimento disponível.

Todavia, a nível empresarial, o governo já anunciou me-

didas para apoiar as empresas mais afectadas pela crise. 

Desta feita, as empresas que operem na indústria trans-

formadora e/ou nos transportes poderão ter acesso a 

uma linha de crédito com garantia pública de 400 mi-

lhões de euros, desde que cumpram os seguintes 

requisitos:

• empresas para as quais os custos de energia represen-

tam mais de 20% dos custos de produção;

• empresas que tenham tido, nos últimos tempos, um 

aumento de custo de mercadorias vendidas e consumi-

das superior a 20%;

• empresas com uma quebra de faturação operacional 

igual a 15% quando resulta da redução de encomendas 

ou escassez e dificuldade de obtenção de matérias 

primas.

A linha de crédito tem uma cobertura de 70% do valor 

financiado, com prazo de até 8 anos, e com um período 

de carência de capital de 12 meses, ou seja, no primeiro 

ano só são pagos os juros.

O Governo também anunciou a atribuição de apoios a 

fundo perdido às empresas mais atingidas pelos aumen-

tos de energia, e para o sector agrícola, embora não se-

jam ainda conhecidos os valores desses apoios.

No que concerne aos transportes de mercadorias, have-

rá medidas adicionais, os veículos de transporte de mer-

cadorias por conta de outrem até 3,5 toneladas, e TVDE 

(transporte individual e remunerado de passageiros em 

veículos descaracterizados), terão um apoio de 30 cên-

timos por litro no combustível, num total de litros calcu-

lado a partir da média de consumo pago de uma só vez, 

em semelhança do apoio concedido aos autocarros de 

passageiros e táxis.

Também as empresas de transporte por conta de ou-

trem terão direito à flexibilização de pagamentos fiscais 

de IVA, IRS e IRC, que podem ser pagos de 3 a 6 presta-

ções. Por sua vez, para as famílias haverá um mecanismo 

de apoio aos mais carenciados através de uma prestação 

adicional para fazer face ao aumento com os encargos 

com os produtos alimentares, o que será avaliado em 

função de uma análise prévia em relação à subida de pre-

ços sobre o cabaz de compras. 

No que concerne aos combustíveis, o Governo deu a co-

nhecer que está pendente de aprovação da Comissão 

Europeia a permissão para redução temporária da taxa 

de IVA sobre os combustíveis e ainda mais apoios tem-

porários de auxilio às empresas.

As empresas tem contestado muito as linhas de apoio 

através de crédito, alegando falta de rendimento para 

cumprimento das obrigações, reclamando sim, o regres-

so de apoios especiais ao lay-off, mas o Governo ainda 

não se pronunciou quanto ao assunto.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Medidas de Apoio em tempos de Guerra

O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED-

-Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português 

do Desporto e Juventude, IP), a CAJAP-Confederação das 

Associações de Juízes e Árbitros de Portugal e a Coca-Cola, 

implementado desde 2015. É um recurso pedagógico que 

visa reconhecer, destacar e recompensar as atitudes e com-

portamentos eticamente relevantes praticados por atletas, 

treinadores e dirigentes, entre outros agentes diretamente 

envolvidos no jogo, e, também, os espectadores. Ao Cartão 

Branco aderem Federações, Associais, Clubes, Autarquias, 

por exemplo. São mostrados pelos árbitros/juízes, mesmo 

numa modalidade que nunca aplique cartões.

A exibição junto dos escalões de formação é especial-

mente importante para o reforço

de competências, a nível do desenvolvimento pessoal e 

social, contribuindo para a assimilação e difusão de valores. 

No entanto, o Cartão Branco pode ser mostrado em qual-

quer escalão/categoria, já que constitui também um estímu-

lo para os próprios, mas também uma referência para os 

restantes envolvidos na modalidade.

E acontece que, há um tempo a esta parte, não faltam pu-

blicações e notícias que dão conta de atitudes louváveis e 

merecedoras. Mesmo que às vezes pareçam ser normais – 

ou deviam ser.

Do meu ponto de vista, está-se a cair no exagero de pre-

miar qualquer boa atitude: ora se o adversário deita a bola 

fora, ora se os treinadores tiram um jogador de campo para 

ficar em igualdade numérica, ou outras situações idênticas. 

Às vezes até parece que se quer fazer qualquer coisa dife-

rente para receber um Cartão Branco e ser notícia.

Fazer coisas boas e ter comportamentos dignos têm de 

ser notícia, mas estamos a assumir que o Desporto e o Fute-

bol são meios maus, onde reinam maioritariamente com-

portamentos reprováveis e de vez em quando lá surgem os 

bons exemplos, que são premiados. Eu preferia que fosse ao 

contrário: que assumíssemos que o Desporto, como meio de 

inclusão e desenvolvimento, de educação e socialização, de 

companheirismo e desportivismo e que fossem claramente 

reprovados os maus comportamentos.

O Cartão Branco está a ser mal usado, na minha opinião, 

ou, pelo menos, de forma diferente que eu entendo que de-

via ser a sua aplicabilidade. Que se estimulem as boas práti-

cas, o fair-play, o respeito, mas sem necessidade de as bana-

lizar e se querer ganhar protagonismo e mediatismo à custa 

disto.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

A promoção do Cartão Branco
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NUNO M. SILVA  | texto

M
archa atrás ou 
p e l o  m e n o s 
suspensão no 

p r o c e s s o  d o  r e s g a t e  d a 
água em Paredes. A Câmara 
M u n i c i p a l  v i u  o  TC  d a r 
chumbo aos dois emprésti-
mos que a autarquia tinha 
pedido para fazer face a es-
se processo. Para já a posi-
ção oficial da autarquia pa-
redense é apenas o silêncio 
enquanto aguarda pela res-
posta ao recurso apresen-
tado. Em resposta ao pedi-
do de esclarecimentos pe-
d i d o  p e l o  j o r n a l  O 
Progresso de Paredes a 
resposta foi: "O Município 
recorreu da decisão do Tri-
bunal de Contas. Estamos a 
aguardar o pronunciamen-
to do recurso. Até conhe-
cermos a decisão não ire-
mos prestar declarações".

Quem igualmente optou 
por não tecer comentários 
por nesta altura ser ainda 
muito prematuro tirar algu-
mas conclusões foi  a Be 
Water, através de informa-
ção prestada pelo gabinete 
de comunicação da empre-
sa, após o jornal O Progres-
so de Paredes ter questio-
nado a mesma sobre a deci-
são do Tribunal de Contas: 
“Após análise, vimos infor-
mar que a nossa empresa 
não pretende formular ne-
nhum comentário sobre 
este tema”. 

Quem já reagiu foi a opo-
sição,  nomeadamente o 
Juntos Por Paredes que, 
aliás, tinha questionado o 
Executivo na última Assem-
bleia Municipal através da 
deputada Cecília Mendes. 

Nesta fase e conhecen-
do-se o parecer do TC, o 
Juntos Por paredes, através 
de Manuel Pinho afirma: 
“Temos acompanhado com 
bastante preocupação o 
desenrolar do processo de 
resgate da concessão de 
águas e saneamento de Pa-
redes. Na Assembleia Mu-

nicipal de Paredes do pas-
sado dia 25 de Fevereiro, a 
nossa deputada municipal, 
Cecília Mendes, alertou no-
vamente para a situação, 
salientando a obrigação do 
município que deita por 
terra tudo o que o presiden-
te da autarquia tem referi-
do ao longo do tempo: de 
que só com o pedido de res-
gate poderia avançar para 
c a n d i d a t u r a s  a  f u n d o s 
comunitários”.

O porta-voz do movi-
mento revela ainda preocu-
pações com uma possível 
devolução de fundos comu-
nitários: “No contrato de 
investimento para a insta-

lação e rede de saneamento 
nas freguesias de Sobreira 
e Recarei já se mostrava 
clara a obrigação da Câma-
ra Municipal de Paredes de 
devolução integral dos va-
lores recebidos dos fundos 
comunitários se o resgate 
não fosse bem-sucedido. 
No ponto 9 pode ler-se que 
caso se venham a verificar 
circunstâncias que inviabi-
lizem o mesmo, ou que co-
loquem em causa a legitimi-
dade da CM de Paredes pa-
r a  a  r e a l i z a ç ã o  d o s 
investimentos constantes 
da presente candidatura, a 
mesma será anulada e o 
fundo recebido será inte-

gralmente devolvido”.   Ago-
ra com o chumbo do TC, 

Manuel Pinho afirma: “Esta 
recusa vem reforçar ainda 

mais as preocupações do 
Movimento Juntos por Pa-
redes, contradizendo tudo 
o que foi referido pelo pre-
sidente da autarquia, Ale-
xandre Almeida nesta ma-
téria. Segundo a decisão do 
Tribunal  de Contas,  são 
consideradas nulas as deli-
berações da Câmara Muni-
cipal de Paredes e da As-
sembleia Municipal de Pa-
redes do mês de abril do 
ano passado, referindo o 
mesmo o efeito das ilegali-
dades do contrato no pro-
cesso de empréstimos no 
valor total de 21 013 923€, 
previsto quanto aos encar-
gos do resgate”.

Manuel Pinho aponta 
ainda: “Na decisão do TC é 
apresentada uma funda-
mentação onde, nos factos 
provados, se apresentam 
considerações face ao muni-
cípio que os paredenses têm 
de conhecer e que infeliz-

Por água abaixo
CHUMBO. O Tribunal de Contas (TC) deu parecer negativo aos empréstimos que a Câmara Municipal de Paredes tinha solicitado 

para pagamento do resgate da concessão da exploração e sistemas de abastecimento de água. O resgate fica assim em stand-by à 

espera do recurso que a Autarquia interpôs.
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“Confraria do Tremoço” está criada
Já foi constituída a “CT - 
Confraria do Tremoço”, a 
primeira confraria do con-
celho de Paredes e a única 
do país com a valorização 
desta leguminosa.
A “CT Confraria do Tremo-
ço” tem como principal ob-
jetivo a divulgação, investi-
gação, a preservação, valo-
rização e defesa cultural e 
gastronómica do Tremoço. 
Contribuindo para o incre-
mento do processo econó-

mico inerente à sua produ-
ção e comercialização, as-
s i m  c o m o  d e  t o d a s  a s 
manifestações de nature-
za paisagística e ambien-
tal, etnográfica, folclórica 
e cultural. O tremoço é um 
dos produtos que caracte-
rizam e identificam muito 
os Paredenses, nesse sen-
tido é importante a sede 
ser no concelho de Pare-
des, a área de atuação so-
cial da confraria estender-

-se-á a todo o território 
nacional, podendo consti-
tuir intercâmbios com con-
federações e confrarias 
gastronómicas nacionais e 
estrangeiras entre outras 
entidades.
A ACIP Associação do Co-
mércio e Indústria de Pa-
redes é fundadora desta 
nova associação, cumprin-
do assim um dos principais 
objetivos do seu plano de 
atividades.

mente vão ao encontro do 
que sempre referimos. Tem 
havido falta de verdade para 
com os paredenses, poden-
do a imprudência deste exe-
cutivo provocar maiores 
danos no futuro do conce-
lho. Esta recusa do visto 
prova a dificuldade do muni-
cípio em avançar com os in-
vestimentos nesta área de 
intervenção. Outros vistos 
foram enviados e certamen-
te, por esta argumentação 
apresentada pelo TC, e te-
rão a mesma recusa por par-
te deste organismo”.

Dessa forma, o Movi-
mento Juntos Por Paredes 
“solicita novamente ao exe-
cutivo da Câmara Munici-
pal de Paredes uma atitude 
mais responsável e trans-
parente relativamente a 
todo este processo: O inte-
resse dos paredenses tem 
de ser salvaguardado, e não 
pode estar condicionado 
por decisões individuais, ou 
políticas, cuja responsabili-
dade poderá mesmo ser au-
ditada, até em foro crimi-
nal, mas cujo maior prejuízo 
s e r á  s e m p r e  d o s 
paredenses”.

O porta-voz do Juntos 
Por Paredes aponta ainda: 
“ P a r e d e s  m e r e c e  m a i s 
transparência em todo este 
processo e que todas as 
partes cheguem a acordo, 
de uma vez por todas, que 
seja benéfico para o erário 
público e para os pareden-
ses. Paredes é um concelho 
de bem, deve por isso assu-
mir os seus contratos e, 
dessa forma, obrigar a con-
cessionária a realizar o in-
vestimento que está em 
falta, num curto espaço de 
tempo”.

“PSD TEME FUTURO 
NEGRO PARA 
O CONCELHO”
O chumbo do Tribunal 

de Contas ao pedido de em-
préstimo da autarquia pa-
redense teve também res-
posta da comissão política 
do PSD Paredes que come-
ça por referir ser “um epi-
sódio preocupante, com a 
recusa do visto por parte 
do TC em face das ilegalida-
des e violações das normas, 
expostas no seu acórdão”.

A concelhia social-de-
mocrata liderada por Ricar-
do Sousa aponta ainda que 
“todo este processo tem si-
do conduzido por parte de 
Alexandre Almeida, de for-
ma, no mínimo, nublosa”.

Ainda segundo o PSD 
Paredes, a sua comissão 
politica “nunca concordou 
com o facto de se ter avan-
çado com a proposta de 
resgate sem o parecer fa-
vorável da ERSAR, entida-
de reguladora setorial que, 
sem surpresa, revelou um 
parecer negativo”.

O partido liderado por 
Ricardo Sousa afirma igual-
mente que “na altura a enti-
dade reguladora disse 
que não dispunha de to-
dos os elementos ne-
cessários ao cálculo 
d a  i n d e m n i z a ç ã o 
devida pelo muni-
cípio à conces-
sionária por 
força do pe-
d i d o  d e 
resgate”. 

O PSD de 
Pa r e d e s  s u b l i -
nha que “ao longo do man-
dato anterior, solicitou, 
durante 2021 a disponi-
bilização de todos os do-

cumentos referentes a este 
dossier ao presidente de 
câmara, para poder fazer 
um escrutínio sério ao esta-
do do cumprimento do con-
trato de concessão. Mas in-
felizmente, como sempre, 
só uma parte desses docu-
mentos foi fornecida”.

A estrutura social-de-
mocrata paredense recor-
da que,  “para alertar os 
munícipes de Paredes, da 
gravidade desta situação, 
os deputados municipais do 
P S D  a b a n d o n a ra m  u m a 
reunião da Assembleia Mu-
nicipal, em protesto contra 
a forma arrogante e prepo-
tente com que este proces-
so estava a ser gerido. Até 
questionámos o executivo 

municipal se tinha um pla-
no B, se em janeiro de 2022 
não pudesse constituir o 
S M A S ? ? ?  S e m  r e s p o s t a 
plausível, vimos, sem sur-
presa, agora o parecer ne-
gativo do TC”.

Ricardo Sousa deixa ain-
da algumas questões que 
pretende ver respondidas 
pela Autarquia: “Com este 
acumular de ações no tri-
bunal, pareceres negativos 
e de vários revezes em todo 
o processo, importa saber 
de Alexandre Almeida: Em 
face da recusa do visto pelo 
TC com fundamento na nu-
lidade quer da deliberação 
da Câmara Municipal, quer 
da deliberação da Assem-
bleia Municipal e por con-
sequência a nulidade dos 
contratos outorgados, exis-
te um plano B? Já colocou o 
dinheiro ao dispor da Be-
-Water para poder assumir 
as águas? Prometeu um 
SMAS em janeiro de 2022, 
qual o ponto da situação? 
Afinal vai ser para quando a 
municipalização da explo-
ração e gestão dos sistemas 

de abastecimento de 
água para consu-

m o  p ú b l i c o  e 
d e  r e c o l h a , 
tratamento e 
r e j e i ç ã o  d e 

efluentes?”.
A terminar, 

o PSD mostra-
-se “disponível, 

p a ra  t ra b a l h a r 
com este executi-

v o ,  a s s i m  e s t e  o 
pretenda, para sair 

deste imbróglio de 
forma a que os danos 
desta gestão erráti-
c a  s e j a m 
minimizados”.

TC invoca parecer  
da ERSAR e pedido de  
indemnização para o chumbo
O TC recusou o visto a dois contratos de emprés-
timo de mais de 21 milhões de euros, solicitados 
pela Câmara Municipal de Paredes, para paga-
mento do resgate da concessão da exploração e 
sistemas de abastecimento de água, recolha, tra-
tamento e rejeição de efluentes do concelho de 
Paredes.
Convém referir que a Be Water pediu uma indem-
nização de 132 milhões de euros e o TC solicitou 
mais dados à autarquia, reforçando que o valor 
ainda não está fixado. O TC afirma ainda que ape-
sar do Ministro de Estado e das Finanças ter dado 
um parecer favorável ao aumento de dívida resul-
tante do exercício do direito de resgate (esse item 
está cumprido), contudo "o pagamento como 
"preço" do resgate (conforme se diz nas duas deli-
berações, tanto do executivo, como da assem-
bleia municipal) não é correto e induz em erro", 
conforme se pode ler no acórdão do Tribunal.
No mesmo documento a que o jornal O Progresso 
de Paredes teve acesso está sublinhado: "Em ri-
gor, como se viu, consiste numa indemnização. O 
seu valor só está definitivamente fixado se ela 
estiver quantificada no contrato com um valor, 
estando por isso já liquidada, ou se o concessioná-
rio concordar com o seu montante, pelo que, o 
Município não a pode fixar [a indemnização] de 
forma potestativa nem usar uma empresa exter-
na, por si escolhida, para a determinar".
O TC citou igualmente um parecer da ERSAR - En-
tidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resí-
duos -, que também havia sido negativo, ainda que 
não vinculativo, e que referia que mesmo não ten-
do à "disposição todos os elementos necessários 
ao cálculo da indemnização devida pelo municí-
pio à concessionária por força do exercício do res-
gate os dados disponíveis permitem admitir que o 
valor da indemnização seja superior". 
Sublinhe-se que além destes pareceres está a de-
correr no Tribunal Administrativo de Círculo do 
Porto, uma ação da concessionária na qual é pedi-
da uma indemnização total superior a 132 mi-
lhões de euros, valor que pode mesmo subir já que 
são pedidos juros de mora. NMS

PUB

ARRENDA SE
Este espaço comercial por trás da Câmara Municipal de Paredes  

junto à Lanidor e Carnes Meireles  

Rua Dr José Mendes Moreira

Para mais informações contacte 917329226
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NUNO M. SILVA  | texto

O 
Município de Pa-
redes apresen-
tou, no passado 

dia 9 de março o FAMP (Fes-
tival de Artes em Madeira de 
Paredes), que visa homena-
gear e enaltecer o trabalho 
dos “Mestres de Paredes” 
que marcam a identidade do 
concelho, principal produtor 
e exportador de mobiliário 
português.

Nesta primeira edição do 
Festival será integrado um 
programa cultural diversifi-
cado, com várias iniciativas a 
decorrer ao longo de 2022, 
destacando-se o evento-ân-
cora a realizar de 24 de se-
tembro a 9 de outubro, a pri-
meira edição de um formato 
Bienal a continuar no futuro, 
mas a presença na BTL e em 
certames internacionais se-
rá, também, uma aposta para 
dar reconhecimento à marca 
Paredes como principal foco 
da indústria do mobiliário.

Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, realçou que 
“a indústria de mobiliário é, 
sem dúvida, a grande marca 
identitária e diferenciadora 
do concelho. Paredes é o 
maior centro produtor de 
mobiliário do país. Nas várias 

zonas industriais do conce-
lho estão sediadas algumas 
das melhores e mais inova-
doras indústrias de mobiliá-
rio de referência e nível 
mundial”.

Dessa forma, segundo o 
autarca “no Festival Artes 
em Madeira de Paredes qui-
semos, de certa forma, ho-
menagear paredenses que 

nos orgulham, pois não po-
demos deixar esquecer uma 
memória coletiva ligada ao 
mobiliário, que é a ‘bandeira 
desta terra’, como são as ar-
tes e os artífices em madeira, 
que com a sua paixão, deter-
minação, resiliência e cora-
gem deram o grande impulso 
inicial à história da maior in-
dústria no concelho”.

Ainda de acordo com 
Alexandre Almeida, o Mu-
nicípio de Paredes preten-
de consolidar a notorieda-
de e a atratividade do FA-
MP e, para tal, irá interligar 
o festival com várias inicia-
tivas desenvolvidas pela 
autarquia, nomeadamente, 
“a transformação do Mos-
teiro de Vilela em Museu do 

Festival de Artes em Madeira vai cimentar a marca Paredes
FESTIVAL. Paredes vai ter um Festival de Artes em Madeira que pretende, acima de tudo, dar a conhecer e relevar a marca de qua-

lidade que o concelho tem na indústria da madeira. O programa passou também por uma apresentação na BTL (Bolsa de Turismo de 

Lisboa) e terá presenças em certames internacionais. Mas o programa vai mais longe com a realização de uma bienal das artes da 

madeira a realizar entre 24 de setembro e 4 de outubro. 

PUB
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Mobiliário e das suas Artes 
e Artífices, a construção do 
Parque Temático da Madei-
ra onde as crianças e pais 
possam aprender os vários 
tipos de madeira, bem co-
mo as suas origens, a conti-
nuação do Projeto ‘A Vida à 
Porta’, que permite que os 
alunos possam visitar as in-
dústrias do concelho e, des-
ta forma, ficarem a par das 
oportunidades de empre-
go, a aposta no turismo in-
dustrial onde as empresas 
do concelho possam rece-
ber visitantes e mostrar to-
do o trabalho por trás de 
uma peça, e a promoção da 
inclusão social através, por 
exemplo, da visita da comu-
nidade cigana às indústrias 
do concelho”, sublinhou.

De salientar que o proje-
to global do FAMP termina 
a 31 de dezembro deste 
ano, ficando a continuida-
de, desde já, assegurada. 
Alexandre Almeida, deu a 
garantia dessa continuida-
de, afirmando que “com a 
repetição da Bienal das Ar-
tes em Madeira de Paredes, 
com programação cultural 
e  a r t í s t i c a ,  a  c a d a  d o i s 
anos".

PROMOVER 
E PUBLICITAR 
INDÚSTRIA 
DO MOBILIÁRIO
Já o vice-presidente da 

Autarquia, Elias Barros falou 
do “reconhecimento, promo-
ção, afirmação e incentivo 
são a sustentação deste pro-
jeto para a indústria do mobi-
liário do concelho”. Elias Bar-

ros afirmou mesmo que “este 
projeto vem promover e pu-
blicitar os grandes players do 
mobiliário paredense nas fei-
ras nacionais e internacio-
nais, na captação de novos 
clientes e novos mercados”.

E o projeto combina vá-
rias ações. A primeira foi a 
apresentação do livro “Ar-
tes em Madeira de Pare-
des: Alma, Esforço e Enge-
nho”, no passado dia 16 de 
março, na abertura da BTL 

e em abril será apresenta-
do em Paredes.

A vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles revelou 
que o livro é o resultado do 
e s t u d o  e  r e g i s t o  d o  p a -
trimónio associado às ar-

tes em madeira do conce-
lho,  sublinhado que “na 
génese da obra estão con-
ve r s a s  e  m e m ó r i a s  c o m 
pesquisas e recurso ao ar-
quivo histórico, um projeto 
que está a ser trabalhado 

há muito tempo e antece-
deu a capacitação e mobili-
zação de stakeholders. O 
livro é o belíssimo resulta-
do da inventariação do pa-
trimónio paredense asso-
c i a d o  à s  a r t e s  e m 
madeira”.

Mais à frente a Câmara 
Municipal de Paredes irá 
apresentar um programa 
de animação turística ba-
seado nas artes em madei-
ra,  incluindo um roteiro 
que dará a conhecer per-
cursos turísticos no âmbi-
to do Turismo Industrial, 
p r o j e t o  q u e  c u l m i n a r á 
c o m  a  r e a l i z a ç ã o  d a 
Bienal.

Beatriz Meireles, des-
tacou ainda que “acima de 
tudo, este trabalho de pre-
paração do projeto da Bie-
nal das Artes em Madeira, 
resultou num programa 
cultural e turístico que se-
rá um marco na promoção 
do território”. Saliente-se 
que está ainda em prepa-
ração mais algumas orga-
nizações de âmbito cultu-
ral associadas a este FA-
MP que, igualmente, serão 
dados a conhecer mais à 
frente.

Sublinhe-se que o FAMP 
é organizado pela Câmara 
Municipal  de Paredes e 
conta com um orçamento 
de 249.613,51€, financiado 
pelo NORTE 2020 e FEDER 
– Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional, e irá 
oferecer um conjunto de 
iniciativas de entrada livre, 
d i r i g i d a s  a  d i f e r e n t e s 
públicos.

Festival de Artes em Madeira vai cimentar a marca Paredes

PUB

O Município de Paredes está de regresso 
à Bolsa de Turismo de Lisboa 2022 (BTL), 
que se realiza desde o passado dia 16 de 
março, terminando no próximo domingo dia 
20 de março na FIL, em Lisboa, integrando o 
stand da Entidade Regional do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, no Pavilhão 1 – 
Stand 1C03.

Alexandre Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, destaca que a “es-
tratégia do município para atrair mais visi-
tantes ao território passa por apresentar 
uma identidade própria, mostrar as nossas 
potencialidades, tradições e divulgar os 
principais eventos que nos ajudam a dinami-
zar o concelho”.

Segundo o autarca a presença na BTL é 
marcada, este ano, pela apresentação do li-
vro “Artes em Madeira de Paredes: Alma, 
Esforço e Engenho”. A indústria de mobiliá-
rio “é, sem dúvida, a grande marca identitá-
ria e diferenciadora do concelho. Paredes é 
o maior centro produtor de mobiliário do 
país, quisemos homenagear paredenses que 
nos orgulham, pois não podemos deixar es-
quecer uma memória coletiva ligada ao mo-
biliário, como são as artes e os artífices em 
madeira, que com a sua paixão, determina-
ção, resiliência e coragem deram o grande 
impulso à história da maior indústria do con-
celho”, afirma Alexandre Almeida.

Município de Paredes 
representado na BTL

Estética  |  Estética Avançada  |  Rosto e Corpo

Rejuvenescimento  |  Gordura Localizada  |  Celulite  |  Flacidez

 912 323 260   asilveira.beautycare   Rua Dr. José Firmino, 35  |  4580-124 PAREDES
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Paredes recebeu 21 refugiados ucranianos
UCRÂNIA. Paredes juntou-se à imensa onda de solidariedade em volta da Ucrânia e dos seus refugiados. Três carrinhas partiram do 
concelho com ajuda humanitária e trouxeram 21 refugiados para o concelho.

PUB

NUNO M. SILVA  | texto

O 
Município de Pa-
redes, em conjun-
to com alguns 

parceiros locais, iniciou no 
passado sábado, dia 12 de 
março, uma ação humanitária 
para o transporte de 21 refu-
giados ucranianos, designada-
mente mulheres, crianças e 
jovens, para Portugal. Dos 21 
refugiados, três são uma famí-
lia que tem como destino Pa-
redes, uma vez que têm fami-
liares residentes no concelho. 
A autarquia destinou uma 
verba para suportar os custos 
do combustível e portagens 
de três viaturas que partiram 
com destino à fronteira da 
Ucrânia com a Polónia.

O presidente da Câmara 
Municipal, Alexandre Almei-

da, e o restante Executivo ca-
marário receberam a comitiva 
depois de uma viagem de qua-
tro dias. 

A iniciativa foi realizada 
em parceria com a Associação 
de Pais do Agrupamento de 
Escolas Joaquim Araújo, a He-
xágono – Associação dos Anti-
gos Alunos da Escola Secun-
dária de Paredes, a Associa-
ção de Estudantes da Escola 
Secundária de Paredes, a Sixt, 
a penCreative, e com o apoio 
de vários supermercados lo-
cais, Mota Reis Supermerca-
do, Supermercados Europa e 
Supermercados Euro. O Gru-
po JAP disponibilizou três via-
turas de nove lugares, condu-
zidas por voluntários, entre os 
quais uma tradutora. 

Recorde-se que o Municí-
pio de Paredes criou uma Li-
nha Direta (255 788 931) para 

o apoio a refugiados da Ucrâ-
nia no que diz respeito à oferta 
de alojamento temporário, à 
doação de bens alimentares e 
a ofertas de emprego.

EM TERRA SEGURA
Em declarações à chegada, 

Hélder Ferreira, agente da 
PSP que pediu férias “para po-

der fazer esta missão de soli-
dariedade” referiu que “ape-
sar de ter uma profissão com 
elevado nível de stress não 
estava preparado para aquilo 
que vi”. O voluntário que aju-
dou na condução das carri-
nhas referiu igualmente que 
“depois de aqui chegados sen-
timo-nos de coração cheio por 

termos ajudado algumas pes-
soas a saírem daquele cenário, 
nomeadamente as crianças”.

Já João Paulo Ribeiro ou-
tro dos motoristas que ajuda-
ram nesta missão solidária 
mostrava-se “bastante emo-
cionado porque o que vemos 
na televisão não é nada com-
parado com aquilo que vemos 
no terreno. Os olhares vagos, 
assustados e perdidos daque-
las pessoas marcam qualquer 
um, mas estamos de coração 
cheio por termos conseguido 
ajudar algumas famílias a saí-
rem das zonas de perigo e po-
derem estar agora longe do 
terror que estavam a viver”.

Na organização desta ac-
ção solidária esteve Raúl Ri-
beiro que afirmou estar “feliz 
com o dever de missão cum-
prida”. Depois de agradecer a 
todos os que permitiram que 

esta ação de solidariedade fos-
se possível, nomeadamente “a 
Autarquia e a JAP que permiti-
ram que estivessem reunidas 
as condições para esta missão”, 
Raúl Ribeiro revelou que “aju-
dar estas 21 pessoas é uma 
gota no oceano, mas vêm para 
uma terra que apesar de longe 
lhes dá algum conforto pois 
têm base familiar aqui. Tive-
mos que dizer não a outras 
pessoas que nos pediam ajuda, 
mas não podíamos trazer to-
dos. Os que chegaram a Pare-
des têm cá família o que vai ser 
muito importante para ajudar 
a ultrapassar todo o terror e 
trauma que viveram”.

Resta dizer: Sejam bem-
-vindos e sintam-se em casa e 
seguros.
Ласкаво просимо і 
відчувайте себе як вдома і в 
безпеці.
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Realizou-se no dia 8 de março o sorteio da segunda fase do 
Campeonato de Portugal. Já é conhecido, assim, o calen-
dário da fase de subida, a ser disputada por um total de 12 
clubes, bem como da fase de manutenção, que vai ser joga-
da por 47 emblemas.
Esta segunda fase arranca domingo, dia 20 de março, sen-
do que, na luta pela subida, 12 clubes estão divididos por 
duas séries de seis clubes cada. Há um total de dez jorna-
das, a última delas a 29 de maio. Sobem à Liga 3 quatro clu-
bes, isto é, os dois primeiros classificados de cada uma das 
duas séries e o título do Campeonato de Portugal vai ser 
decidido entre os vencedores de cada série.
Já na fase de manutenção, 47 clubes estão divididos em 11 
séries de quatro clubes cada e uma de três clubes. Há um 
total de seis jornadas, a última delas a 8 de maio. Os dois 
primeiros de cada série, total de 24 clubes, asseguram a 
permanência, enquanto os terceiros e quartos classifica-
dos, total de 23 clubes, descem aos campeonatos 
distritais.
O USC Paredes ficou na série 1 juntamente com o São 
Martinho, Länk Vilaverdense, Marítimo B, Leça FC e SC 
Salgueiros. A formação orientada por Eurico Couto inicia 
este domingo esta fase com a receção ao Leça FC e termi-
na em casa a 29 de maio diante do São Martinho.
O calendário completo do USC Paredes é o seguinte: 

FASE DE SUBIDA: SÉRIE 1
1.ª Jornada (20 março)
Marítimo B-São Martinho
Paredes-Leça
Vilaverdense-Salgueiros
2.ª Jornada (3 abril)
São Martinho-Vilaverdense
Leça-Marítimo B
Salgueiros-Paredes
3.ª Jornada (10 abril)
São Martinho-Leça
Marítimo B-Salgueiros
Vilaverdense-Paredes
4.ª Jornada (16 abril)
Vilaverdense-Leça
Salgueiros-São Martinho
Paredes-Marítimo B
5.ª Jornada (24 abril)
Leça-Salgueiros
São Martinho-Paredes
Marítimo B-Vilaverdense
6.ª Jornada (1 maio)
São Martinho-Marítimo B
Leça-Paredes
Salgueiros-Vilaverdense
7.ª Jornada (8 maio)
Vilaverdense-São Martinho
Marítimo B-Leça
Paredes-Salgueiros
8.ª Jornada (15 maio)
Leça-São Martinho
Salgueiros-Marítimo B
Paredes-Vilaverdense
9.ª Jornada (22 maio)
Leça-Vilaverdense
São Martinho-Salgueiros
Marítimo B-Paredes
10.ª Jornada (29 maio)
Salgueiros-Leça
Paredes-São Martinho
Vilaverdense-Marítimo B
NMS

Calendário 
fase Subida Série 1

Câmara marcou 
presença no último jogo
O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e o verea-
dor do Desporto, Renato 
Almeida, assistiram ao últi-
mo jogo da fase regular do 
campeonato do União Sport 
Clube de Paredes, que ven-
ceu o CA Macedo de Cava-
leiros por 2-1. No intervalo, 
os escalões de formação pi-
saram o relvado, para uma 
apresentação que visou dar 

a conhecer os rostos do fu-
turo. O União Sport Clube 
de Paredes já tinha garanti-
do, no fim-de-semana pas-
sado, a presença na fase de 
subida, mas com esta vitória 
segurou o primeiro lugar da 
Série B do Campeonato de 
Portugal. Para subir à Liga 3, 
o clube paredense irá dispu-
tar o play-off com o Länk 
Vilaverdense, Marítimo B, 
São Martinho, Salgueiros e 

Leça.  Estiveram ainda 
presentes, entre outras 
personalidades, o presi-
dente do USC Paredes, 

Pedro Silva, o tesoureiro, 
Pedro Rocha, e o Diretor 
D e s p o r t i v o ,  J o s é 
Teixeira.

NUNO M. SILVA 

com VASCO RIBEIRO  | texto
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O 
USC Paredes 
partiu para o úl-
timo jogo com a 

certeza de que estaria na 
fase final de acesso à Liga 3, 
mas ainda tinha um objetivo 
para lutar no derradeiro jo-
go frente ao seu público. 
Com casa cheia, a formação 

orientada por Eurico Couto 
sabia que apenas dependia 
de si para terminar em pri-
meiro lugar na série B do 
Campeonato de Portugal. 
Uma vitória diante o último 
classificado dava esse pri-
meiro posto.

Numa primeira parte di-
vidida as duas equipas apre-
sentaram sistemas táticos 
que se encaixaram, o que 
acabou por retirar algum 
pendor ofensivo a ambos os 
conjuntos.

Com o jogo a ser reparti-
do pode dizer-se que o in-
tervalo chegava com um 
nulo aceitável. No reata-

mento o USC Paredes ten-
tou chamar a si o domínio da 
contenda, mas seria mesmo 
o Macedo de Cavaleiros a 
abrir o ativo através de 
Afonso Sousa. Surpresa na 
Cidade Desportiva de Pare-
des com o lanterna verme-
lha a surpreender o líder!

Mas a resposta pareden-
se chegou logo de seguida. 
Apenas 4 minutos depois de 
ter sofrido golo, a formação 
de Eurico Couto igualava a 
partida através de Pedro 
Correia. E nem foi preciso 
esperar muito para a “re-
montada”. Na conversão de 
uma grande penalidade, o 

ponta-de-lança Nilo fazia o 
segundo golo do USC Pare-
des.   Até ao final a formação 
paredense controlou o jogo 
e fez a festa de apuramento 
com o primeiro lugar junto 
do seu público que, mais 
uma vez, foi inexcedível no 
apoio ao USC Paredes.

Agora resta a segunda 
fase do Campeonato com a 
luta pela subida à Liga 3, on-
de o USC Paredes vai ter a 
companhia do segundo 
classificado São Martinho, 
para além das equipas do 
Länk Vilaverdense e Maríti-
mo B (Série A) e Salgueiros e 
Leça (Série B).

Com “remontada”  
USC Paredes termina  
em primeiro lugar
PRIMEIRO. Vitória diante do Macedo de Cavaleiros valeu o primeiro lugar ao USC 
Paredes. Depois de estar a perder por uma bola a zero, a equipa orientada por Eurico 
Couto deu a cambalhota no marcador em apenas 8 minutos.

USC PAREDES                                           2

MACEDO DE CAVALEIROS               1

USC PAREDES: Danny (Rui Mota, 45’); 
Mhleli Mabuza, Meneses, Henrique e 
Breno Pais; Andrézinho (Nuno Mar-
tins, 76’), Ema, Hélder Pedro (Nélson 
Piquet, 67’) e Marcos Júnior (Gonçalo 
Borges, 76’); Nilo (Madureira, 59’) e 
Pedro Correia.
TREINADOR: Eurico Couto

MACEDO DE CAVALEIROS: Pedro 
Fernandes; Alisson Santos, Gonçalo 
Torres, Christian Lotitto e Gabriel 
Branco; Nelson Pius; Cláudio Mendes 
(Zé Nando, 76’), Edison Euse (João Pe-
dro, 62’) e Cajó; Flávio Barbosa (João 
Filipe, 69’) e Afonso Sousa.
TREINADOR: José Carlos Afonso

Jogo na Cidade Desportiva de 
Paredes.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores: Afonso Sousa (51’); 
Pedro Correia (55’) e Nilo (59’, g.p.).
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A 
primeira parte 
d a  t e m p o ra d a 
chegou ao fim e 

o USC Paredes conseguiu 
atingir os dois objetivos 
propostos para esta fase da 
época. A presença na dispu-
ta pelo acesso à Liga 3 e o 
primeiro lugar atingidos 
foram os dois triunfos que a 
f o r m a ç ã o  p a r e d e n s e  j á 
conseguiu. Para o futuro fi-
ca a ambição e a promessa 
de que o USC Paredes irá 
fazer tudo para conseguir 
entrar na Liga 3. 

O presidente do USC Pa-
redes, em entrevista exclusi-
va ao jornal O Progresso de 
Paredes fala do que já foi al-
cançado e do que espera pa-
ra o futuro. Pedro Silva que 
começou por sublinhar: 
“Efetivamente o primeiro 
objetivo foi concretizado 
que era conseguir ficar nos 
dois primeiros lugares, para 
disputar a fazer de subida. O 
segundo objetivo da época 
era ficar em primeiro da sé-
rie e conseguimos”.

E agora, já a partir de do-
mingo “o foco é trabalhar da 
mesma forma que fizemos 
até aqui, e tentar jogo a jo-
go, com a consciência de 
que todas as equipas que 
estão na nossa série têm a 

ambição de chegar à Liga 3 
e nós também temos essa 
ambição”. 

Pedro Silva afirma: “O so-
nho comanda a vida e temos 
que pensar jogo a jogo com a 
noção das dificuldades que 
vamos encontrar”.

“O SUCESSO 
É UM TODO”
E podemos dizer que o 

USC Paredes marca igual-
mente a diferença no fute-
bol português pela aposta 
na continuidade. A perma-
nência do técnico Eurico 

Couto durante várias tem-
poradas é caso quase único 
e tem garantido um cresci-
mento sustentado também 
no plano desportivo. Pedro 
Silva refere a esse propósi-
to: “O sucesso é um todo e a 
continuidade do trabalho 

que o Eurico tem vindo a fa-
zer é a prova disso”. 

O presidente da direção 
do USC Paredes olha ainda 
para a realidade orçamen-
tal do clube e dos seus ad-
versários, afirmando: “Sa-
bíamos onde estávamos, 

para onde queríamos ir e os 
objetivos estavam defini-
dos. Sabíamos que era ex-
tremamente difícil lá che-
gar, pois temos argumentos 
diferentes de todas as equi-
pas que competem connos-
co no Campeonato de Por-

PEDRO SILVA, PRESIDENTE DO USC PAREDES:

“Acreditamos que vamos concretizar o sonho”
USC PAREDES. Pedro Silva, presidente do USC Paredes pode estar a 10 jornadas de fazer história e levar o clube à Liga 3. O líder 

diretivo paredense reconhece que a luta de orçamentos é desigual, mas afirma que a vontade e ambição do clube são enormes. Pedro 

Silva elogia ainda os adeptos e refere que o futuro do clube poderá continuar a ser de sustentabilidade e crescimento.

PUB
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tugal, em termos de orça-
m e n t o .  S a b í a m o s  q u e  o 
caminho era difícil e tínha-
mos uma vontade muito 
grande de concretizar esse 
objetivo”. 

Pedro Silva sublinha ainda 
que “a manutenção da equipa 
técnica tem muito a ver com o 
que pretendo para o USC Pa-
redes. Tem tudo a ver com o 
objetivo que definimos há seis 
anos a esta parte”.

E o líder diretivo não tem 
dúvidas em afirmar que Euri-
co Couto “vê o USC Paredes 
de uma forma diferente. Pas-
sou pela formação, esteve 
nos seniores, esteve ligado 
ao futsal, o pai fez parte das 
direções do USC Paredes e 
isso tem um peso maior, pois 
tem paixão pelo clube, mas 
aqui falamos é sobretudo de 
competência técnica. As 
pessoas envolvidas no proje-
to, fez com que o USC Pare-
des, com o pouco que tem, 
tenha vindo a fazer muito”.

“CLAQUE TEM 
DADO UM 
APOIO GRANDE”
Pedro Silva não se esque-

ce do apoio dos adeptos e da 
claque paredense. A união 
entre as forças vivas da cida-
de e a massa adepta fez toda a 
diferença, segundo o presi-
dente do clube: “Esta simbio-
se que se criou entre a cidade, 
os adeptos e o clube tem sido 
fundamental. Sem o apoio de-
les e de toda a direção não 
seria possível chegar onde 
chegamos, até porque a cla-
que tem dado um apoio gran-
de. Tem sido um exemplo a 
todos os níveis, não só no 
apoio mas na forma de apoiar, 
no comportamento positivo 
e exemplar que têm tido”.

E na fase de acesso à Liga 
3, que começa já este domin-
go, o USC Paredes vai com 
toda a ambição, mesmo sa-
bendo das enormes diferen-
ças em termos orçamentais e 
de estrutura que o clube tem 
para com os seus adversá-
rios: “A nível de orçamento 
entramos a perder, mas em 
campo não temos menos 

vontade que os outros para 
lá chegar. Se tivermos a ab-
negação que tivemos até 
aqui, trabalharmos da mes-
ma maneira, com a mesma 
humildade e determinação, a 
probabilidade de atingir os 
objetivos é maior”.

O presidente do USC Pa-
redes quer continuar com 
um crescimento sustentado, 

apostando na contínua me-
lhoria da formação, juntando 
a aposta nas infraestruturas: 
“O projeto que temos vindo a 
concretizar tem a ver com 
aquilo que queremos fazer 
para o futuro. Um cresci-
mento sustentado, nunca 
descurando a formação e 
tentando todos os anos me-
lhorar esse aspeto (ainda 

agora foi atribuída a certifi-
cação de entidade formado-
ra 4 estrelas). Somos das 
equipas que mais aposta nos 
jogadores da formação e da 
casa, aliás a maior parte do 
nosso plantel sénior passou 
pela formação. Em termos de 
estruturas com as obras que 
têm sido feitas na cidade 
desportiva, com o estádio no 
centro da cidade, começa-
mos a ter condições que pou-
cas equipas da Liga 3 e mes-
mo da 1ª e 2ª liga têm. Isso faz 
com que se possa pensar 
noutros projetos”.

“DENTRO DO 
‘AMADORISMO’ 
SOMOS MUITO 
PROFISSIONAIS”
E qual o futuro que Pedro 

Silva antevê? Uma possível 
chegada à 2ª Liga ou mesmo 
ao patamar mais alto do fu-
tebol português?: “A minha 
ambição é terminar o man-
dato. Sabemos que temos 
um concelho com quatro ci-
dades e com quatro equipas 
muito fortes e o investimen-
to vai-se dispersando. Por 
isso é difícil alguém assumir 
protagonismo, até porque 
todos esses clubes também 
vão construindo as suas in-
fraestruturas e têm pessoas 
competentes a gerir os clu-
bes. Mas, obviamente, que 
sendo um clube da sede do 
concelho, e com uma história 
um pouco maior, fazia todo o 
sentido. Mas para lá chegar 
era necessário uma conjuga-
ção de fatores muito grande, 
desde o apoio da Câmara 
Municipal, investidores, etc. 
Precisávamos de ter uma 
realidade completamente 
diferente daquilo que temos 
agora. Mas dentro do ‘ama-

d o r i s m o’  s o m o s  m u i t o 
profissionais”. 

Pedro Silva recorda ainda 
que nesta fase que se vai ini-
ciar, “todas as equipas que 
nos vão acompanhar têm in-
vestidores e estruturas 
profissionais”. 

Quanto a legados? “Nunca 
pensei em legados. O mais im-
portante é fazer o trabalho do 
dia-a-dia, e deixar que a histó-
ria faça essa análise. Mas não e 
o meu foco. A minha preocu-
pação não é comigo, mas com 
os outros e ajudar a crescer 
profissionalmente quem está 
à minha volta. Se vir que essas 
pessoas chegam a outros pa-
tamares fico feliz”.

Pedro Silva não esquece 
também as outras secções 
desportivas do USC Paredes, 
elogiando os colegas de dire-
ção: “Temos muitas secções, 
e isso deve-se a um trabalho 
muito grande de muita gen-
te. Mas torna-se fácil quando 
temos as pessoas certas nos 
lugares certos. As grandes 
dificuldades são sempre as 
financeiras e com as secções 
que temos existe alguma li-
mitação de espaços, é difícil 
nesse aspeto”.

A finalizar, Pedro Silva dei-
xa uma mensagem aos adep-
tos, pedindo uma enchente já 
este domingo na receção ao 
Leça FC: “Acreditem em nós, 
venham ao estádio apoiar. 
Queremos ter sucesso e que-
remos chegar a outros pata-
mares. Temos a noção que vai 
ser difícil, porque temos ar-
gumentos diferentes dos ou-
tros, em termos de orçamen-
to, mas não têm mais ambição 
e vontade do que nós e isso 
será provado em campo. 
Acreditamos que vamos con-
cretizar o sonho”.
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A
s s i m  s e n d o ,  a 
F u n d a ç ã o  A 
LORD nasceu co-

mo resultado da necessida-
de de aplicar de forma útil, e 
em prol da sociedade onde 
está inserida, os excedentes 
obtidos na distribuição de 
energia eléctrica na fregue-
sia de Lordelo. A sua consti-
tuição foi a 5 de dezembro de 
1996 e reconhecida por des-
pacho do Ministério da Ad-
ministração Interna, em 16 
de maio de 1998. Já em 2001 
foi-lhe conferida a Utilidade 
Pública. Sendo uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, 
desempenha, desde 1998, 
um papel importante no 
combate à exclusão social, 
auxiliando diversas institui-
ções locais de solidariedade 
social e apoiando financeira-
mente algumas famílias des-
favorecidas da freguesia de 
Lordelo.

Esta Instituição tem hoje, 
sob a sua alçada, um conjun-
to de departamentos – Audi-
tório, Biblioteca, Coopera-
ção, Escola de Artes, Forma-
ção Profissional e Museu 
– que materializam esses 
objetivos.

A Fundação A LORD, ao 
longo do tempo, foi criando 
uma sólida estrutura, com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento sociocul-
tural da região em que está 
inserida e tem como missão 
intervir diretamente ou em 
cooperação com outras enti-
dades, nas áreas da educa-
ção, ciência ou arte e apoio 
social.  O presidente da fun-
dação Miguel Ferreira e o vi-
ce-presidente Francisco Leal 
receberam o jornal O Pro-
gresso de Paredes e deram a 
conhecer na primeira pessoa 
a realidade do dia-a-dia, no-
meadamente na parte social, 
cujo papel foi e continua a 
ser preponderante para mui-
tas famílias e na retoma cul-

tural depois de dois anos de 
i n a c t i v i d a d e  d e v i d o  à 
pandemia.

“A Fundação A LORD foi 
fundada em 1999 com o con-
tributo da Cooperativa e 
passou a desempenhar fun-
ções na área social, cultural e 
também através da bibliote-
ca. As duas instituições estão 
ligadas, aliás toda a atividade 
desenvolvida pela Fundação 
tem sido suportada pela 
Cooperativa”, começam por 
referir. Ainda segundo os di-
rigentes da A LORD, os lor-
delenses “são os principais 
beneficiados da nossa ativi-

dade. A abertura do auditó-
rio e a biblioteca tem uma 
preponderância muito gran-
de para a comunidade esco-
lar da freguesia”. Mas, ainda 
assim existe quem fora do 
concelho procure a A LORD: 
“Temos muitas associações 
dentro e fora do concelho de 
Paredes que nos procuram 
para alugarem o nosso audi-
tório, o que nos dá motivo de 
orgulho”.

“PANDEMIA FOI 
UM TEMPO DIFÍCIL”
Miguel Ferreira e Francis-

co Leal relembram os tem-

pos difíceis da pandemia, al-
tura em que a atividade cul-
tural da A LORD parou por 
completo, ficando apenas a 
funcionar a vertente social: 
“Foi um período bastante di-
fícil. A pandemia obrigou ao 
teletrabalho e a Fundação 
não tem trabalho que possa 
desenvolver em teletraba-
lho, a não ser a dinamização 
das redes sociais. Podemos 
dizer que durante a pande-
mia o nosso trabalho foi pra-
ticamente nulo em termos 
culturais, porque na parte 
social estivemos mais ativos 
que nunca, quer na Coo- 

perativa quer na Fundação”.
E como foi, então realiza-

do esse trabalho? “Foi neces-
sário apoiar as famílias mais 
carenciadas, temos um pro-
grama que engloba todas as 
forças vivas da freguesia, 
desde a Cooperativa, bom-
beiros, escolas, Junta de Fre-
guesia e ADIL (Associação 
Desenvolvimento Integrado 
de Lordelo). Apoiamos 80 
agregados familiares, atra-
vés do Lordelo Solidário e 
que permitiu apoiar - ainda 
apoiamos - essas famílias. Foi 
u m a  v e r t e n t e  m u i t o 
importante”.

Mas segundo revelaram 
Miguel Ferreira e Francisco 
Leal, houve ainda “um esfor-
ço grande com as institui-
ções da freguesia, e apoia-
mos nas necessidades que 
tinham, nomeadamente na 
distribuição de produtos de 
higiene, material ortopédi-
co, etc. Na parte da Coopera-
tiva fizemos um desconto 
considerável nos preços da 
distribuição da energia. Ain-
da continuamos a apoiar a 
comunidade escolar através 
da atribuição de prémios de 
mérito escolar. Se a parte 
cultural tinha que estar para-

FUNDAÇÃO E COOPERATIVA A LORD:

Dois em um no coração de Lordelo
A LORD. A ideia de constituir a Fundação A LORD surgiu em 1993, no seio da direção da Cooperativa de Electrificação A LORD, C.R.L. 

que, prosseguindo uma política assente em princípios e valores relacionados com a satisfação das necessidades da freguesia de Lordelo, 

sem fins lucrativos, e com a enfatização do ser humano, achou por bem criar uma instituição que visasse esses objetivos. Esta é a génese 

da criação da Fundação que desde essa altura tem vindo a desenvolver um papel ativo e preponderante na freguesia de Lordelo.



15Sexta-feira 18 de Março de 2022  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

www.cemdei.com
Praça Capitão Torres Meireles, 26 r/c  |  4580-211 PAREDES   |  Telf.: 255 777 766  |  paredes@cmdei.com
Rua César das Neves, 150-1º - Sala 2  |  4200-002  PORTO        |  Telf.: 225 094 595  |  porto@cemdei.com

Se gostou,
FALE DE NÓS!

Se não gostou,
FALE COMIGO!

910 769 061
Maria da Luz

da, a vertente social esteve 
mais ativa”. 

“LENTAMENTE 
ESTAMOS A 
RECUPERAR 
A ATIVIDADE”
Para o presidente e vice-

-presidente da Fundação, 
esta “vai-se adaptando às 
necessidades da população. 
Temos que fazer o que as 
p e s s o a s  p r e c i s a m ,  n ã o 
adianta estar a fazer ativida-
des se as pessoas não tive-
rem essa necessidade”.

Assim, “lentamente esta-
mos a retomar, as atividades 
com o grupo sénior que todas 
as semanas se reunia. Foi sus-
pensa essa atividade devido à 
pandemia e agora começa a 
retomar. Existe todo um ca-
minho que tivemos de fazer, 
desde nos aproximarmos das 
pessoas e tentar satisfazer 
essas necessidades”.

Contudo, depois da pan-
demia chegou à  Europa 
uma guerra. Para os diri-
gentes da A LORD “o perío-
do que estamos a viver com 
esta guerra, terá uma evo-
lução nos preços da eletri-
cidade, logo terá influência 
direta na atividade da Coo-
perativa. Vendemos ener-
gia e esta está a subir bas-
tante o que quer dizer que 
teremos menos receitas e 
dessa forma será uma con-
dicionante para a atividade 
da Fundação”.

FERNANDO MENDES 
NO ANIVERSÁRIO
N e s t e  m o m e n t o  a  A 

LORD irá continuar com as 
suas atividades culturais e 
nesta altura estão patentes 
duas exposições no auditó-
rio: exposição de pintura de 
Miguel Freitas e uma expo-
sição de rádios e telefones 
antigos. Em Abril chegará 
uma exposição de marcena-
ria, que servirá para dar a 
conhecer aos mais novos 
como era a profissão dos 
seus pais e avós, tão dife-

rente dos dias de hoje onde 
a indústria de mobiliário 
está muito computadoriza-
da. Na altura da Páscoa ha-
verá o concerto com o or-
feão da A LORD e em maio, 
no aniversário da Coopera-
tiva terá lugar um espectá-
culo com Fernando Men-
des. Certo está também o 
regresso das atividades do 
orfeão e da orquestra. 

Contudo, para Miguel 
Ferreira e Francisco Leal, “a 
parte social é importantís-
sima, e levou-nos a criar um 
banco alimentar, e no perío-
do mais difícil que estive-
mos a apoiar cento e tal fa-
mílias. Através do Lordelo 
Solidário continuamos a 
apoiar famílias. Mas tam-
bém o apoio às instituições, 
nomeadamente os Bombei-
ros Voluntários de Lordelo, 
onde tivemos um papel im-
portante na construção do 
novo Quartel, através da 
oferta do terreno e da atri-
buição de 200 mil euros pa-

ra a construção do edifício. 
Também apoiamos a ADIL.

“REFERÊNCIA 
NA CIDADE”
Na direção da A LORD 

há duas décadas, os diri-
gentes referem que “o lega-
do que queremos deixar é 
garantir que, quer a Funda-
ção quer a Cooperativa, 
continuem por muitos anos 
e com todas as suas ativida-
des. Sabemos que as coisas 
estão mais difíceis, nomea-
damente nas cooperativas 

elétricas. Teremos que ver 
como serão feitas as con-

cessões de distribuição 
eléctrica”. Quer o presiden-

te quer o vice-presidente 
afirmam que “temos lutado 
para que a A LORD seja uma 
referência na cidade de 
Lordelo, no concelho e na 
região. Se chegarmos à ci-
dade de Lordelo não haverá 
nenhuma associação, ne-
nhuma atividade em que 
não exista a participação da 
A LORD. Estivemos em to-
dos os momentos impor-
tantes da cidade. Não sei se 
seria melhor ou pior, mas 
e r a  d i f e r e n t e  s e m  a  A 
LORD”.
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A 
unidade de resí-
duos de Parada-
-Baltar, que vai 

tratar 25000 toneladas de 
lixo orgânico por ano, prove-
niente dos concelhos do Vale 
do Sousa, vai arrancar ainda 
este ano. Do orçamento da 

empresa Ambisousa, já faz 
parte o custo da aquisição do 
terreno que vai custar um 
pouco mais de 1 milhão de 
euros. A população espera  
um estudo de impacto am-
biental há cerca de 9 meses, 
que ainda não foi publicado. 

No entanto, existe uma pro-
babilidade de quase 100% 
de que o estudo será favorá-
vel face ao forte investimen-
to previsto no orçamento da 
empresa Ambisousa. O ter-
reno tem uma área de 70000 
metros quadrados e vai al-

bergar um investimento de 
mais de 17 milhões de euros, 
que vai gerar 1,2 milhões de 
metros cúbicos de biogás e 
8200 toneladas de compos-
to de fertilizante. Segundo a 
empresa, o equipamento 
não terá impactos no am-

biente e funcionará num pa-
vilhão fechado sem emissão 
de gases ou cheiros. Contu-
do a população espera o es-
tudo que foi prometido que 
seria realizado num breve 
período e que se arrasta des-
de julho do ano de 2021.

    BALTAR

População espera estudo de impacto 
ambiental há 9 meses

O Agrupamento de Esco-
las de Vilela  participou no 
projeto “ JOBS 4 FUTURE” 
que decorreu na cidade de 
Karditsa na província da Tes-
sália que fica situada no cen-
tro da Grécia. Entre os dias 
12 e 19 de fevereiro, os alu-
nos, Beatriz Pereira, João 
Santos, Jorge Ferreira e 
Mafalda Rodrigues, acompa-
nhados pelos professores 
Rui Magalhães e Faustino 
Sousa, integraram um proje-
to que tem como objetivo 
essencial abrir os horizontes 
ao nível dos diferentes pa-
péis que um cidadão euro-
peu deve ter na construção 
de uma verdadeira identida-
de europeia que é o objetivo 
essencial dos diferentes pro-
jetos do ERASMUS+. Os alu-
nos elaboraram uma apre-
sentação sobre os empregos 
para o futuro na comunidade 
europeia onde idealizaram 
as futuras profissões do fu-
turo com base na sua perce-

ção baseada nas diferentes 
pesquisas que efetuaram 
previamente. Esta foi uma 
oportunidade extraordiná-
ria de trocarem impressões 
com jovens oriundos da Tur-
quia, Roménia, Espanha e 
Grécia, que conjuntamente 

com Portugal são os países 
que integram o projeto. Pa-
ralelamente os estudantes 
contactaram com diferentes 
realidades e mentalidades, 
podendo evoluir de forma 
significativa ao nível da lín-
gua inglesa, adquirindo no-

vas competências para que 
possam ser cidadãos euro-
peus interventivos e cons-
trutores do futuro de uma 
comunidade europeia que 
não pode ser apenas econó-
mica, mas que tem de possuir 
uma identidade comum.

As obras no centro de 
Baltar arrastam-se há lon-
gos meses. No período 
pré-eleitoral decorreram 
aos sábados e domingos e 
culminaram com o espec-
táculo “Quim Barreiros”. O 
avultado investimento na 
ordem de mais de 400 mil 
euros resultou na deserti-
ficação do centro de Baltar 
que perdeu o lado pitores-
co que lhe conferia a sede 
do União de Baltar e que 
poderia ser remodelada de 
uma forma moderna. Os 
jovens desapareceram do 
centro de Baltar que é ago-
ra triste e tem obras que 
certamente se vão arras-

tar até às festas de verão. A 
alma do local, os gritos de 
alegria dos jovens e das 
crianças foram substituí-
dos por enormes blocos de 
pedra que permanecem 
esfíngicos, silenciosos e 
pesados, conferindo ao lo-
cal um ambiente tenebro-
so que vai ser alegrado 
umas quantas vezes por 
ano, quer em manifesta-
ções políticas, quer em 
eventos oportunos. Nos 
restantes dias, o local não é 
frequentado, pois simples-
mente não é aconchegante 
e não foi pensado para as 
pessoas, mas sim para as 
fotos de ocasião. 

A Junta de Fregue-
sia de Baltar levou a 
cabo uma iniciativa so-
lidária para com o povo 
ucraniano. O executivo 
da Junta de Freguesia  
agradeceu a solidarie-
dade e o contributo de 
todos os baltarenses 
que contribuíram para 
que a iniciativa fosse 
um sucesso no sentido 
de fornecer um impor-
tante contributo para 
o povo ucraniano con-
tinuar a lutar pela sua 
independência e liber-
dade. A Junta agrade-

ceu ainda o contributo 
que o Sr. Joel da Ma-
dalena e os escuteiros 
internacionais tiveram 
em termos logísticos 
para tornar a iniciativa 
possível.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

ERASMUS +: JOBS 4 FUTURE
Centro de Baltar  
sem vida

Recolha de bens  
essenciais para o 
povo Ucraniano 



17Sexta-feira 18 de Março de 2022  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

PUB

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

O camião de ajuda hu-
manitária saiu de Rebordo-
sa rumo à cidade de Pr-
z e my ś l  n a  Po l ó n i a  p a ra 
apoiar os refugiados ucra-
nianos que têm chegado à 
região polaca. Com a soli-
dariedade da população 
este camião irá percorrer 
mais de 3500km está pre-
visto chegar a  Przemyśl es-
ta sexta-feira.

“Junta de Freguesia de 
Rebordosa agradeceu aos 
Rebordosenses as doações e 
a solidariedade, e a todas as 
entidades e empresas envol-
vidas, nomeadamente à USF 
São Miguel Arcanjo, aos 

Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, às Escolas de 
Rebordosa, às empresas Fi-
bromade e Transportes Ir-
mãos Barbosa, e, em espe-
cial, à enfermeira Olena Da-
n o ,  q u e  r e u n i u  a l g u n s 
voluntários e esteve vários 
dias a tratar da recepção dos 
donativos e fazer a triagem 
de todo material.” São cente-
nas de milhares os ucrania-
nos em fuga do seu país após 
a invasão russa a 24 de feve-
reiro e os bombardeamen-
tos que têm provocado víti-
mas e muitos estragos, com 
registo de avanços das tro-
pas russas no terreno. É fun-

damental, um dever que te-
mos para com todas aquelas 
pessoas que não têm culpa 
alguma do drama que estão 

a sofrer e têm que ser ajuda-
das ao máximo, Portugal es-
tá solidário com aquele povo 
ucraniano!

Na sexta-feira, 
25 de Março, a par-
tir das 20 horas, o 
cortejo sai do lugar 
de Guimbra, cum-
prindo a tradição 
pagã e passa pelos 
principais lugares 
da freguesia, re-
gressando à Praça 
da Comunidade, 
a l t u ra  e m  q u e  a 
“Velha” - este ano 
chamada de D. Ga-
lheta -  é queimada 
juntamente com os 
seus pertences, 
após a leitura do 
testamento, num 
p e r c u r s o  d e s d e 
Guimbra, Outeiro, 
Santa Luzia,  Pa-
drão, Lage,  Vilar, 
Aboim,  S. Marti-
nho, S. Marcos e 
t e r m i n a n d o  n a 
Praça da Comuni-
dade (junto às Pis-
cinas).   Assim, a 
meio da Quares-
ma, o cortejo etno-
gráfico cumpre a 
tradição de mais de 

90 anos.  Carros 
alegóricos, qua-
dras jocosas dirigi-
das às solteironas. 

Os dinamizado-
res da iniciativa 
juntaram várias 
pessoas, que em 
conjunto com as 
a s s o c i a ç õ e s  r e -
creativas locais e a 
Promov, Junta de 
Freguesia de Re-
b o r d o s a ,  j u n t a -
mente com a Co-
missão Organiza-
dora da Serragem 
da Velha 2022, le-
varão a cabo a tare-
fa de não deixar 
cair a tradição úni-
ca, na região.  A fes-
ta prolonga-se até 
de madrugada, ani-
mar com atuação 
do cantor Zaga, e 
haverá porco no 
espeto para quem 
quiser associar-se 
ao convívio termi-
n a n d o  c o m  u m a 
sessão de Fogo de 
Artificio.

Rebordosa deu ajuda humanitária à Ucrânia

A “Serragem  
da Velha” volta  
a percorrer as 
ruas da cidade de 
Rebordosa

A
pesar de ser cada 
vez em menos nú-
mero, os famosos 

"Galheiros" ou queima do 
“velho”, realizaram-se na noi-
te de terça-feira, dia de Car-
naval, em alguns lugares de 

Rebordosa. É uma tradição 
que se está perder mas ainda 
há alguns resistentes que 
ainda teimam em manter a 
tradição viva. A queima do 
velho é uma tradição cele-
brada como rito de passa-
gem. Celebrada na terça-fei-
ra gorda, esta tradição, e de 
acordo com a voz popular, 
representa o fim do período 
das festas e folias e o início da 
época da Quaresma.

    REBORDOSA

A queima 
do velho 
“Galheiro”

PAULO
PINHEIRO
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ão inúmeras as razões e motivações in-

vocadas pelos analistas para o ataque 

cobarde de Putin à Ucrânia. 

De todas as hipotéticas razões avançadas, to-

das serão válidas, mas sem dúvida que há uma 

que não admite contestação. Putin invadiu a 

Ucrânia porque…pode!

Putin sempre promoveu o ressurgimento da 

Rússia como potência mundial.

E criticou fortemente alguns ex-líderes russos 

que, na sua opinião, condenaram a União So-

viética à sua desintegração (que finalmente se 

materializou em 1991).

Putin disse muito claramente que (Vladimir 

Illich) Lenin destruiu o mundo russo e que não 

estabeleceu uma verdadeira Rússia. Nesse 

sentido, ele admira mais os czares, como Cata-

rina, a Grande ou Ivan, o Terrível. Ele afirmou 

que Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin são os 

autores do desmembramento do verdadeiro 

coração da Rússia.

Putin retorna à época do antigo povo rus, con-

siderado o ancestral comum da população da 

Rússia, Belarus e Ucrânia, e destacou os vários 

marcos da história comum para defender a sua 

visão de que russos e ucranianos são "um só 

povo".

Além disso, nos últimos anos, Putin reforçou a 

sua retórica contra os países ocidentais, o que 

para alguns especialistas também faz parte 

dessa ambição de aumentar o poder da Rússia 

no mundo. Putin diz cada vez mais nos seus dis-

cursos que tudo de ruim é por causa do Ociden-

te, por causa de suas ações hostis contra a Rús-

sia. Depois de 2014, com o que aconteceu na 

Crimeia, tudo se voltou para a construção do 

Mundo Russo e também para a retórica hostil 

face ao Ocidente.

Em 2007, Putin criou uma fundação chamada 

Russkiy Mir destinada a promover a língua e a 

cultura russas no mundo, como um projeto glo-

bal.  Por isso, há emoções muito fortes quando 

a Ucrânia como nação se define em oposição à 

Rússia. Isso causa muita raiva e frustração na 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Razões para um massacre!

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 guerra, a paz e o ódio

A 
guerra no Leste Europeu infe-

lizmente continua no terreno 

(escrevo ás 11H00 de 13 de 

março). É uma realidade indisfarçável. 

Com ela, como em todas as guerras, há 

vítimas civis inocentes, destruição ge-

ral, muito sofrimento, desorganização 

social, o drama dos refugiados, e ou-

tras trágicas consequências que com-

portam até novos e sérios perigos. A 

invasão da Ucrânia pela Rússia, uma 

evidente violação dos princípios do 

Direito internacional, da Carta da 

ONU e da Acta Final da Conferência 

de Helsínquia, culmina um processo, 

uma guerra anterior, uma guerra hí-

brida com início no Golpe de Estado 

de 2014. A pergunta essencial: a quem 

interessa a guerra, o seu desencadea-

m e n t o  e  e s p e c i a l m e n t e  a  s u a 

perpetuação? 

Aqui chegados só nos resta exigir a 

Paz, o cessar-fogo imediato, a media-

ção, o diálogo com compromissos sé-

rios, o desarmamento, o equilíbrio e o 

respeito dos interesses das partes 

envolvidas na observação dos princí-

pios da soberania, autodeterminação 

e segurança, e a solidariedade e ajuda 

humanitárias às populações grave-

mente afectadas. Penso em Cherno-

byl outrora, no qual encontro parale-

lo. Há que atuar com urgência. São 

precisos igualmente atos heróicos. Há 

já demasiadas “contaminações” liber-

tadas pelo acidente. Há que encontrar 

soluções que travem a catástrofe, e 

definitivamente selem nas inteligên-

cias e nos corações a porta da irracio-

nalidade do presente. 

Serei claro. Os comunistas não que-

rem a guerra, não a desencadearam, 

não a apoiaram. Só um idiota chapado 

persiste na narrativa de que Putin ou a 

liderança russa é comunista. Só um 

idiota chapado encontra nas tomadas 

de posição do PCP afinidades ou sim-

patias com o governo russo e o seu 

presidente. As opções de classe do 

PCP são opostas às dos grupos políti-

cos e económicos que lideram a Rússia 

Capitalista. Foram outros, que não os 

comunistas, os visitantes regulares do 

Kremlin nos últimos 30 anos, expres-

sos em fotografias e posturas de gran-

de amizade. Foram outros, que não os 

comunistas, os nomeados cônsules, os 

interlocutores ocidentais, os mem-

bros dos conselhos de administração 

das empresas mãe e filiais, os benefi-

ciários da acumulação capitalista, e da 

exportação de capitais para fora da 

Rússia.   

O conhecimento sólido da geoestra-

tégia mundial implica assinalar com 

coragem linhas de escalada armamen-

tista e de dominação imperialista. 

E isso fá-lo o PCP, escandalosamente 

para alguns. Denunciando o discurso 

hipócrita dos que criticam a invasão, 

mas bombardeiam ou ocupam ilegal-

mente áreas de soberania de outros 

Estados, assumem bloqueios e inge-

rências ilegais e criminosos, desres-

peitam resoluções das Nações Unidas 

ou os Acordos de Minsk, são herdeiros 

de cumplicidades entusiastas de guer-

ras recentes (a memória é a segunda 

vitima de todas as guerras!), alargam e 

reforçam a NATO a leste e instalam 

bases e misseis nas fronteiras russas, 

em violação de acordos anteriores, 

dos que assistem sem oposição à dis-

seminação da extrema direita, com 

campos de treino na Ucrânia.  

Na denúncia do discurso hipócrita es-

tá o PCP, estão alguns sectores de es-

querda e poucos mais. Infelizmente 

amplos sectores da sociedade entre-

têm-se com a demonização da Rússia, 

o bombardeamento mediático de te-

ses, informações ou previsões. A santa 

Aliança está montada.

Mas verdadeiramente perigoso é o 

clima criado, as narrativas maniqueís-

tas e parciais, o cínico abuso de senti-

mentos humanos, a estrada da intole-

rância, o bombardeamento e manipu-

lação mediáticas, a russofobia, o ódio 

à solta, o medo exacerbado, Há ex-

pressões variadas desse cenário. Es-

peremos que sejam transitórias

D
e um momento para o outro e sem 

que nada o previsse, acordamos 

dentro de uma guerra. A Rússia, 

que habitualmente já se encontrava do ou-

tro lado das barricadas os aliados da Europa 

e dos Estados Unidos (foi assim na Síria, no 

Afeganistão, e nos Balcãs), resolveu agora 

avançar com uma guerra na Ucrânia. Uma 

fronteira da Europa em que vivemos e dema-

siado próximo das nossas vidas, da nossa 

economia e de muitas pessoas com quem já 

vamos convivendo – o povo ucraniano, que 

já bem conhecemos entre nós.

De repente, uma nova realidade, quando 

pensávamos que não podia ser mais difícil do 

que a vivência da pandemia COVID-19, sur-

ge uma inflação galopante, o custo astronó-

mico dos combustíveis e um frenesim de in-

certeza a causar nervosismo.

Com este repente, desfocamos de uma crise 

política que começou em outubro com os 

ciúmes da geringonça e que ainda não aca-

bou por falta de governo... Incrivelmente, 

como país, nem nos conseguimos organizar 

politicamente em tempo aceitável, mesmo 

com uma maioria absoluta! Eu nunca pensei 

que me passasse pela cabeça dizer que tal-

vez seja importante ter a estabilidade da 

maioria governativa, mas com uma guerra 

aqui próxima não tenho dúvidas da necessi-

dade de liderança e determinação na recu-

peração económica e social do país. 

Em tempo de guerra não se limpam armas e, 

independentemente do juízo que eu possa 

ter sobre o Governo PS, penso que é melhor 

ter à frente dos destinos do país um Primei-

ro-ministro experiente do que fazer expe-

riências ou testes a um novo Primeiro-minis-

tro. O que era mesmo bom é que a experiên-

cia de António Costa o inspirasse com 

profissionalismo, com rigor e competência e 

digo isto a pensar num bom aproveitamento 

do Plano do Resiliência para o país que se 

possa traduzir de forma efetiva na melhoria 

de qualidade de vida das pessoas. E, já gora, 

porque não voltar a colocar Centeno na Fi-

nanças ao invés do prometido – “jobs for the 

boys” - Medina?… impedindo que este possa 

gerir o ISP e o IVA dos combustíveis… 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Nova realidade, mas paga o mes mo!
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Rússia, que se sente traída por um irmão. Nes-

te contexto, a capital ucraniana, Kiev, assume 

especial relevância. Kiev é desde o início o que 

se chamou de mãe das cidades russas. Kiev é 

mais a capital de todo este conjunto do Mundo 

Russo que Moscovo ou São Petersburgo.

Se Putin tomar a Ucrânia, de certeza de que ele 

mudaria a capital para Kiev, porque para ele o 

imaginário espiritual de Kiev é muito mais for-

te do que o de Moscovo.

É que para a Igreja Ortodoxa Russa, Kiev é vi-

tal. Tanto que, em 2019, o Patriarca de Mosco-

vo e de toda a Rússia, Kirill, comparou a capital 

ucraniana com o significado de Jerusalém para 

o cristianismo global.

A Ucrânia não é o principal objetivo de Putin. É 

apenas mais um de seus objetivos.

Por isso, podemos conjeturar, filosofar, anali-

sar a sua ação até psicologicamente, mas resul-

ta claro que Putin age porque sabe que pode!

Muitas razões lhe podem assacar os seus cor-

religionários e adversários, mas no fundo 

aquele sorriso irónico e diabólico diz tudo: Ele 

pode! E ninguém lhe vai fazer frente. Ameaça 

tudo e todos.  Porque pode! 

Não existe razão válida para a sua ação repug-

nante. E se alguma existe é a sua vontade pes-

soal, porque pode!

Não respeita, não teme nenhum dirigente oci-

dental. A ameaça à Suécia, Finlândia, a NATO e 

a todos os países ocidentais e prova indiscutí-

vel disso mesmo.  Putin não possui um objetivo 

predeterminado e de resultados a médio e lon-

go prazo.  Decidiu partir para a guerra, provo-

car uma crise de refugiados, matar a população 

ucraniana e os seus próprios soldados, colocar 

a Europa à beira de uma guerra total e nuclear, 

tudo porque apenas e simplesmente … pode!

Nova realidade, mas paga o mes mo!
Aquilo que sofremos nos últimos 6 anos com 

os impostos indiretos nos combustíveis tem 

agora um expoente máximo nos aumentos 

dos preços da gasolina, ao ritmo a que está a 

acontecer, torna inevitável a necessidade de 

apertarmos o cinto – é isto que faz com que 

a guerra seja nossa também! Atrás da gaso-

lina vêm todos os outros produtos, particu-

larmente os bens de primeira necessidade 

na alimentação e as matérias-primas da nos-

sa indústria. 

Uma das opções que poderíamos ter era a 

de fazermos finalmente a transição de dei-

xar o carro em casa e passar a usar de forma 

regular os transportes públicos – uma gran-

de oportunidade de mudança, mas que já 

perdemos! Não há transportes suficientes 

para satisfazer a procura e no Vale do Sousa 

até vamos trocar para um operador espa-

nhol a operação de transportes regional.. a 

ver vamos se conhece a realidade regional e 

vêm ensinar algo melhor do que as empre-

sas locais que vão ter de fechar... (Nem vale a 

pena falar do Ministro dos Transportes e do 

Ministro do Ambiente e da inspiração divina 

que Costa precisaria…).

No caso de matérias-primas o assunto pro-

mete ser bem mais sério, a falta de cobre, 

aço e ferro já se sente na nossa região e a 

paragem das Siderurgias em Portugal e Es-

panha são preocupantes, assim como a falta 

de contraplacados de madeiras de qualida-

de que provinham da Rússia são bom exem-

plo de recursos que irão impactar na indus-

tria da nossa área.

Ainda propósito de bens essenciais, e da 

guerra que também tem sido a água em Pa-

redes, a mudança que foi realizada em janei-

ro 2022 com o resgate da gestão a uma em-

presa privada esbarrou em desconformida-

des financeiras que podem transformar um 

pagamento de cerca de 21 milhões de euros, 

numa dívida brutal de 132 milhões de euros 

que ficará mais uma vez para os cidadãos 

pagarem. É o sinal que vem do Tribunal de 

Contas ao recusar o empréstimo da Câmara 

de Paredes para este resgate. Sendo legíti-

ma a pretensão de voltar a ter um serviço 

público municipal de Águas e Saneamento, 

o processo não cautelou todas a premissas 

necessárias, nomeadamente da Entidade 

Reguladora. Fica assim, mais uma nova rea-

lidade, mais um processo financeiro gerido 

com pouca clareza e menos verdade...

À boa moda socialista, quer nos combustí-

veis, quer na água de Paredes, mais uma vez 

confiámos na sorte e de que teríamos o tem-

po suficiente para ir fazendo o discurso cli-

mático e local sem dele tirar consequên-

cias...agora fomos apanhados com as calças 

na mão!

João, nome de Rei

N
ascemos e crescemos repu-

blicanos, com distância de 

quase uma centúria para a 

monarquia. Pese embora hoje seja-

mos republicanos convictos, talvez 

pela candura da tenra idade ou pela 

romantização, aquando da infância, 

ficávamos maravilhados com a histó-

ria dos nossos monarcas. Qualquer 

semelhança com um deles, preenchia-

-nos. Ter o nome dum deles iludia-nos 

ao ponto de acharmos que o nosso fu-

turo estaria vaticinado por esta divina 

coincidência. 

Imaginem a desolação de procurarem 

afincadamente, entre inúmeros Joões, 

Pedros e Afonsos, e nenhum correspon-

der ao vosso. Nesta busca persistente 

por um homónimo, assimilamos os co-

nhecimentos e constatamos que, entre 

os diversos destacadíssimos soberanos, 

os de seu nome João evidenciaram-se 

por razões muito particulares.

O primeiro João, popularmente co-

nhecido como mestre de Avis, desta-

cou-se sobretudo por garantir a sobe-

rania do reino, face à crise sucessória. 

Era filho bastardo de D. Pedro e, após 

a morte do rei e seu meio irmão - D. 

Fernando - e a crise de 1983-1985, as-

sume o trono, dando início a uma nova 

dinastia: a de Avis. Destaque ainda 

para o facto de ter sido o único regen-

te a celebrar matrimónio na cidade do 

Porto, com a princesa inglesa Filipa, 

de Lancaster, ou de Lencastre (como 

os lusos interpretaram).

D. João II, cognominado de Príncipe 

Perfeito, ter-se-á destacado pela im-

portância que atribuiu à exploração 

marítima. É o monarca português res-

ponsável pela divisão dos territórios 

descobertos e a descobrir entre Por-

tugal e Castela, assinando, para o efei-

to, o Tratado de Tordesilhas.

João III, por triste fado, viu toda a sua 

descendência sucumbir. De dez herdei-

ros, nenhum assumiu a coroa por faleci-

mento prematuro e sucedeu-lhe ao 

trono o neto, D. Sebastião. Notabilizou-

-se ainda pela instalação definitiva, até 

aos dias de hoje, da Universidade, em 

Coimbra, após vaivéns entre esta cida-

de e Lisboa.

Em 1640, após 60 anos sob domínio cas-

telhano, a independência portuguesa é 

restaurada e o trono é assumido pelo 

Duque de Bragança, D.João IV, que se 

destaca na guerra pela Restauração e 

cujo também inicia uma nova dinastia 

que perdurará até ao fim da monarquia, 

em Portugal: a de Bragança. 

Merecedor da atenção de José Sara-

mago, a narrativa da construção do 

Convento de Mafra, obra magnificen-

te mandada erguer por D. João V, evi-

dencia a megalomania deste monarca, 

cujo promete edificar este palácio em 

abono da sua descendência. Pese em-

bora tenha influenciado o rumo do 

país com outros tantos contributos, é 

este feito que lhe garante um lugar 

privilegiado na literatura portuguesa.

Por fim, D. João VI, o último do seu no-

me, caracterizou-se pela fuga da co-

roa para o Brasil, aquando das inva-

sões napoleónicas, ainda enquanto 

príncipe regente. A sua permanência 

por lá, aliada a uma panóplia de fato-

res correlacionados com esta situação 

(envio de remessas de dinheiro para a 

Coroa; perda de competitividade dos 

comerciantes portugueses com os in-

gleses, por benefícios alfandegários 

concedidos a estes últimos; assunção 

de diversos setores portugueses pe-

los britânicos) provoca ainda a Revo-

lução Liberal, em 1820, que conduz à 

exigência da convocação de novas 

cortes, através duma base popular; e a 

implementação duma Constituição, 

cuja veio inspirar-se na de Cádiz.  

Redutor seria resumir o papel destes 

soberanos aos factos relatados quando 

até, naturalmente, outros de diferentes 

nomes notabilizaram-se na condução 

dos nossos destinos. 

Na puerícia, não invejávamos quem se 

chamava João. Todavia, não deixa de ser 

curioso a predominância dos Joões em 

circunstâncias particulares da regência 

deste país. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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A Casa da Cultura de Pare-
des recebeu, no passado dia 
7, a peça de teatro “Histórias 
Mínimas (e não tão absurdas 
em tempo de pandemia)”, do 
grupo Tru’peça – Associação 
de Teatro de Rebordosa, no 
âmbito da iniciativa Paredes 
no Palco. 
O espetáculo contou com a 
presença da vereadora da 

Cultura, Beatriz Meireles, do 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Paredes, Artur Sil-
va, e do presidente da dire-
ção da Tru’peça – Associação 
de Teatro de Rebordosa, 
Paulo Rocha.
A peça de teatro foi realizada 
pela encenadora Ana Perfei-
to, também presente no 
espetáculo.

Teatro na Casa da Cultura

NUNO M. SILVA  | texto

F
oi inaugurada no 
passado dia 6 de 
março a exposição 

“De Improviso no Contra-
tempo” de Maria Rosas, 
evento que foi acompanha-
do pela vereadora da Cultu-
ra, Beatriz Meireles, pelo 
presidente da Entidade Re-
gional do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, Luís Pe-
dro Martins, pelo curador da 
exposição, José Rosinhas, e 
pelo presidente da Junta de 
Freguesia de Paredes, Artur 
Silva.  Maria Rosas nasceu no 
Porto, em 1965, dedicando-
-se à pintura desde 1995. 
Representada em várias co-
leções públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, é 
atualmente membro da Di-
reção dos Artistas de Gaia, 
desde 2018.  A exposição in-
dividual da artista apresenta 

um trabalho único que nasce 
da junção da pintura e do de-
senho. A obra nasce de “uma 
memória inconsciente das 
músicas ouvidas pela autora 
e que a direcionam a ela pró-
pria e ao seu pincel a criar 
manchas que se tornam for-
mas quase figurativas”, con-
f o r m e  f o i  d e s c r i t o  n a 
inauguração.

“ANJOS DE BICO
E FLORES GRÁTIS 
DE DEUS”
Foi inaugurada, também 

no passado domingo, dia 6 
de março, a exposição “An-
jos de Bico e Flores grátis 
de Deus”, de FMaria Prosa, 
na Casa da Cultura de Pare-
des. A vereadora da Cultu-
ra, Beatriz Meireles, acom-
panhou a iniciativa, junta-
mente com o presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva, e do gale-
rista Joaquim. 

FMaria Prosa (pseudóni-
mo de Fernanda Maria Fer-
nandes Guilherme) nasceu em 
Vila Real, em 1973. A artista 
pinta, principalmente, temas 
maternais e infantis e figurati-
vos humanos. Nesta exposi-
ção, apresenta trabalhos de 
duas coleções, “a primeira co-
leção Anjos de Bico represen-
tativa das aves da região norte 

de Portugal a segunda Flores 
Grátis de Deus representativa 
das flores agrestes que vul-
garmente encontramos na 
nossa região”. 

EXPOSIÇÃO
RODOPIOS AZUIS
A exposição “Rodopios 

Azuis”, da autoria de A.fe, foi, 
igualmente, inaugurada no 

passado dia 6, na Casa da Cul-
tura de Paredes, evento que 
contou, também com a pre-
sença da vereadora da Cultu-
ra, Beatriz Meireles, do presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Paredes, Artur Silva, e do 
galerista Joaquim.  A.fe é o no-
me artístico de Ana Maria Fer-
nandes. A artista visual e cura-
dora de arte nasceu em Vila 

Nova da Telha, freguesia do 
concelho da Maia, em 1966. 
Atualmente, vive na vila de Pa-
ço de Sousa.  As mostras po-
dem ser visitadas até ao dia 27 
de março, de segunda a sexta-
-feira entre as 9h00 e as 
12h30 e entre as 14h00 e as 
17h30, e ao sábado e domingo 
entre as 10h00 e as 12h30 e 
entre as 14h30 e as 17h00.

Casa da Cultura recebe mais três exposições
CULTURA. A Casa da Cultura de Paredes recebe mais três exposições de pintura que estarão patentes até ao próximo dia 27 de 

março. Maria Rosas, FMaria Prosa e A.fe são as três artistas plásticas representadas nestas exposições.
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M i g u e l  J o s é  Va z  d o s 
Santos Freitas nasceu em 
Paredes, a 23 de janeiro de 
1974 local onde ainda hoje 
reside. Fez o primeiro ciclo 
do ensino básico, frequen-
tou o Emaús em Paredes, 
aprendeu música e dança 
folclórica. Pinta sobre ma-
deira, loiça, mas o que mais 
gosta de pintar são as telas.

O Miguel faz parte da 
“família formas e cores” 
desde a sua criação, já lá 
vão mais de vinte anos. Não 
foram fáceis os seus primei-
ros passos, mas tem subido 
todos os degraus, ampara-
do carinhosamente por um 
grupo de amigos que lhe 

dedica a atenção necessá-
ria para caminhar o mais 
autonomamente possível.

Os temas que explora 
são da sua responsabilida-
de e resultam duma pesqui-
sa pessoal pelo vasto arqui-
vo em suporte de papel. Es-
tá sempre ansioso por cada 
sessão e, quando se anula 
alguma, fica bastante desi-
ludido, pois é o seu trabalho 
e como tal, não há razões 
q u e  j u s t i f i q u e m  a  s u a 
ausência.

Ancorados na pedagogia 
de que cada um de nós tem 
sempre talentos a explorar, 
mesmo quando a mãe natu-
reza altera a genética, tra-

çámos um projeto de ensi-
no adaptado às suas limita-
ções. A descoberta das suas 
potencialidades plásticas 
tem acontecido de forma 
natural, estando perfeita-
mente integrado e funcio-
n a n d o  c o m  b a s t a n t e 
autonomia.

No refúgio da pintura, o 
Miguel adquire a segurança 
necessária para projetar na 
tela as suas emoções, fazer 
as suas experiências e, à sua 
maneira, dialogar com o 
mundo, reforçando a sua 
autoestima, adquirindo o 
equilíbrio emocional, o que 
torna a sua vida mais rica e 
mais bela. Caro visitante, 

nas obras que se apresen-
tam ao seu olhar, veja não 
só muitas horas de trabalho 
e persistência do Miguel 
mas também a mão amiga 
de alguém que dá os toques 
finais, dum grupo que o ani-
ma e da família que está 
atenta aos benefícios des-
tes momentos.

Partilhe a certeza de que 
“ninguém nasce para não 
ser capaz e para não apren-
der”.  Enquanto seres hu-
manos, devemos contribuir 
para um mundo cada vez 
mais justo e humanizado, o 
que passa pela maximiza-
ção do potencial de cada 
ser humano.

A peça de teatro Tera-
pia Familiar de Betho 
Ragusa com encenação 
de JFernandez vai ser 
exibida amanhã dia 19 
de março pelas 21h30 no 
auditório da Fundação A 
LORD. A peça será apre-
sentada pelo TeatroPal-
co Sobrosa e tem entra-
da livre com reservas de 
lugares até ao limite da 
lotação da sala.

Miguel Freitas expõe na Fundação A LORD

Terapia Familiar 
em cena no  
auditório da 
Fundação A LORD

ESCRITOR DO MÊS | MARÇO

Nuno Nepomuceno
CULTURA. Nuno Nepomuceno é o escritor do mês no blog 

da biblioteca da Fundação A LORD. Um dos mais bem suce-

didos escritores nacionais com obra publicada e sem dúvida 

uma descoberta a fazer para quem ainda não conhece a sua 

escrita. Aqui deixamos algumas 'dicas' que o podem levar à 

descoberta deste talento nacional

N
uno Nepomu-
ceno é um dos 
mais bem-su-

c e d i d o s  a u t o r e s  d e 
thrillers a nível nacional, 
tendo chegado aos tops 
portugueses com a série 
Afonso Catalão, com a 
qual foi N.º1 de vendas 

nacional, de duas séries 
de ficção em formato po-
dcast e de diversos con-
tos. Nomeado para vá-
rios prémios, incluindo o 
de Ficção Lusófona 2019 
das Livrarias Bertrand 
com A Última Ceia, onde 
foi finalista, notabilizou-

- s e  e m  2 0 1 2 ,  q u a n d o 
venceu o concurso literá-
rio Note! com a obra O 
Espião Português, o seu 
primeiro livro. Em janei-
ro de 2022 apresentou A 
Noiva Judia, o derradeiro 
t í t u l o  d a  s é r i e  q u e  o 
notabilizou.
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FALECEU

EMILIA MARIA 
DA PIEDADE DUARTE
Faleceu no dia 6 de março com 98 anos.  
Era natural de Santa Maria dos Olivais-Tomar  

e residente na Rua José Bernardo Dias de Castro, n.º 88, Bes-
teiros, Paredes.  Era viúva de José Marques Duarte.
 

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

BESTEIROS/ PAREDES

FALECEU

JUSTA 
MOREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 13 de março com 78 anos.   
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Trav. do Vinhal, n.º 4, Lordelo, Paredes.  

Era casada com António da Silva Carneiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

BERNARDO FRIAS 
BACELAR PEIXOTO  
VILAS BOAS
Faleceu no dia 10 de março com 66 anos.   

Era natural de Moçambique e residente na Rua Dr. José Leite 
de Vasconcelos, nº 1º,2º, Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 17 de março às 19 horas na Igreja 
Matriz, Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

ARMÉNIO MOREIRA
Faleceu no dia 10 de março com 93 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Penhas Altas, n.º 475,Lordelo, Paredes. 

Era casado com Maria da Rocha 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, 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 AUGUSTA 
BARBOSA DE SOUSA
Faleceu no dia 15 de março com 75 anos. Era 
natural de Beire-Paredes e residente em Nes-

pereira, Lousada. Era casada com Joaquim Ribeiro Pinto. 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada segunda-feira, dia 21 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

NESPEREIRA/LOUSADA

FALECEU

MARIA CELESTE 
LAMEIRAS MOREIRA LEAL
Faleceu no dia 15 de março com 93 anos. Era 
natural de Gondalães-Paredes e residente em 

Paredes. Era viúva de Manuel de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 22 de março, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Gondalães, 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

GONDALÃES/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO  
FERREIRA LOPES
Faleceu no dia 2 de março com 72 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua Dr. Carlos Leão Lopes Cardoso, n.º 44, Paredes.  
Era casado com Maria da Conceição Barros Rodrigues.
 

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

ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO 
CALDAS DIAS RIBEIRO
Faleceu no dia 2 de março com 86 anos.  
Era natural de S. Vicente-Braga e residente  

na Rua de Monsanto, n.º 801,1º Andar, Porto. Era viúva de José 
Maria Ribeiro.
 

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

PORTO

FALECEU

JOAQUINA 
ROSA MENDES RIBEIRO
Faleceu no dia 8 de março com 86 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de Manuel Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, 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
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de justificação notarial de treze de 

janeiro de dois mil e vinte e dois, neste cartório, exarada de folhas dezassete e seguintes do 

Livro Duzentos e Setenta-A,  Maria Delfina Mesquita Cruz, NIF 127.843.418, casada com Vas-

co José Barbosa de Carvalho sob o regime imperativo da separação de bens, natural da fregue-

sia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente na Rua Júlio Dinis, n.º 920, 4.º andar, 

direito, Porto, declarou ser dona e legitima possuidora do seguinte bem imóvel: Prédio Rústi-

co, composto de terreno de vinha, com a área total de mil e seiscentos metros quadrados, a 

confrontar do Norte e Poente com herdeiros de António Ferreira de Carvalho, de Sul com 

caminho público, de nascente com Manuel Alves Castelo, freguesia de Recarei, concelho de 

Paredes, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 3306, com o valor patrimonial tributário de €191,54; Que, este 

prédio veio ao domínio e posse dela Maria Delfina Mesquita Cruz, mediante contrato de com-

pra e venda que lhe foi feito por Maria Augusta Ferreira de Carvalho e Sousa, viúva, residente 

que foi na Rua da Constituição, no Porto, atualmente já falecida; Que essa compra e venda lhe 

foi feita no mês de maio do ano de mil novecentos e noventa, quando ela justificante se encon-

trava no estado de divorciada, mas esse contrato de compra e venda nunca chegou a ser redu-

zido a escritura pública, pelo que não dispõe de título formal bastante para proceder ao registo 

do indicado prédio no registo predial.. Que, porém, ela justificante entrou no domínio, posse 

e fruição do aludido prédio, desde a data da referida compra e venda praticando relativamente 

ao mesmo imóvel todos os atos materiais correspondentes ao exercício do direito de proprie-

dade, procedendo a obras de limpeza, poda, sulfatagem e colheitas de uvas nas ramadas do 

prédio rústico, pagando também os respectivos impostos e contribuições quanto ao prédio 

rústico; Que essa sua posse sobre o aludido prédio rústico foi exercida sem interrupção, de 

forma ostensiva, à vista de toda a gente e sem violência, esbulho ou oposição de quem quer 

que seja, de forma correspondente ao exercício do direito de propriedade sobre o dito imóvel; 

Que, deste modo, a posse pública, pacífica, contínua ou sem qualquer interrupção e exercida 

em nome próprio, do aludido prédio desde o mês de maio do ano de mil novecentos e noventa, 

conduziu à aquisição do mencionado imóvel por usucapião, o que ela justificante invoca agora, 

neste acto, para fins de registo predial. Está conforme a escritura extratada, o que certifico, 

Porto, aos catorze de março de dois mil e vinte e dois.

FALECEU

MARIA JOSÉ 
BARBOSA GARCEZ
Faleceu no dia 10 de março com 73 anos.   
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua do Calvário, n.º 96,  

Vila Cova de Carros, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sexta-feira, dia 18 de março às 19 horas na Igreja 
Paroquial  de Vila Cova de Carros, Paredes. Agradecendo, tam-
bém desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

MARIA AMÉLIA  
NUNES PACHECO
Faleceu no dia 11 de março com 91 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente na 
Rua José Teixeira do Couto (Bairro do Sonho), 

Madalena, Paredes. Era viúva de José Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 19 de março às 18 horas na 
Igreja Paroquial da Madalena, Paredes. Agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

JULIO DA ROCHA NUNES
Faleceu no dia 5 de março com 73 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Trav. Monte da Passagem,  
n.º 39, Paredes. Era casado com Maria José 

Martinho Moreira.
 

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

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

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

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

PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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