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RALLY DE PORTUGAL
com enchente em Baltar
SHAKEDOWN. As emoções da 55ª edição do Rally de Portugal tiveram início em 
Paredes, no passado dia 19, com o Shakedown em Baltar, que reuniu cerca de 15 mil es-
pectadores. Os vereadores Francisco Leal, Paulo Silva, Tânia Ribeiro e Renato Almeida 
assistiram ao espetáculo de “aquecimento dos motores” . DESPORTO //  PÁGS. 12 e 13

União Sport 
Clube Paredes 
pode fazer 
a festa da  
subiba amanhã
DESPORTO  //  PÁG. 13
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EDITORIAL/TRIBUTO

V
ou-me repetir, ao 
afirmar que não é 
fácil escrever so-

bre um amigo, mas quando 
o faço é sempre sobre o 
seu mérito, e pelo qual me-
rece o meu tributo. Hoje 
vou prestá-lo ao Sr. Alber-
tino da Rocha Garcês. Nas-
ceu em 1909, em Caste-
lões de Cepeda, filho de 
um conceituado casal de 
lavradores ligados à famí-
lia Garcês, que trabalha-
vam a Quinta do Souto, e 
daí acabou por ficar co-
nhecido como Albertino 
do Souto. Cedo ocupava o 
final do dia para jogar fute-
bol. Realizada a fusão do 
Aliança e do Paredense, 

que deu origem ao União 
Sport Clube de Paredes, 
em 1924, veio a ser o seu 
Guarda Redes titular na 
década de 1930, integrado 
na famosa equipa consti-
tuída por Albertino, Artur, 
Luís, Artur Freitas, Fer-
nandes, Leal, Bento, José 
Freitas, Zeferino Guedes, 
Adercílio e Zéquita. Alber-
tino, na baliza, foi conside-
rado um grande jogador, 
mas sujeito a grande pres-
são e pancada dos avança-
dos das equipas adversá-
rias. Adiante, na sua longa 
carreira, foi atingido com 
um pontapé com bota de 
pitons de aço, num joelho, 
que lhe partiu a rótula, fi-

cando a coxear para sem-
pre. Naquela época, o jogo 
permitia alguma agressivi-
dade e violência entre os 
jogadores, em particular 
sobre o guarda-redes. 
Anos mais tarde, falava 
disso com mágoa, pela fal-
ta de assistência médica 
adequada, e como isso li-
mitou o conseguir outro 
emprego, acabando por 
voltar à agricultura como 
os seus pais. Enquanto jo-
gador, era admirado e 
aplaudido de pé pelos as-
sociados e amigos que 
acompanhavam o clube, 
pela firmeza na defesa da 
sua baliza. Em 1989, foi-
-lhe prestada uma grande 

homenagem, por um jor-
nal local e pelo seu União 
Sport Clube, pela grande-
za da sua dedicação ao 
desporto da sua terra. Tive 
o prazer de ser seu vizinho 
e amigo, com quem con-
versava, sentados na beira 
de um bebedouro para ani-
mais existente na feira. 
Falava sobre o seu passa-
do no desporto e sobre a 
sua família de que ele se 
orgulhava. Casado com 
Rosa Mendes de Sousa, 
que tanto amava, teve vá-
rios filhos: Maria, Gualdi-
na, Guilherme, Carlota, 
Alice, António e Adelina. 
Em parceria com o gosto 
do futebol, gostava de mú-

sica e foi o primeiro do seu 
tempo a tocar Tuba na 
Banda Musical de Paredes, 
durante longos anos. Aos 
vinte anos, foi militar no 
Regimento de Artilharia 
da Serra do Pilar, onde, se-
gundo ele me contava, ad-
quiriu dotes de conduta 
pessoal que o orientaram 
na vida com muita respon-
sabilidade. Pessoa íntegra, 
de valores fortes, em parti-
cular o valor da palavra 
dada e da honra. De “pavio 
curto”, não fugia a nenhu-
ma discussão na defesa do 
que considerava o bem e o 
mais correto. Ainda foi Co-
veiro, durante os últimos 
tempos, sendo uma missão 

honrosa mas difícil, pela 
sua  situação física. Partiu 
em 1992, deixando sauda-
des aos familiares e ami-
gos que o estimavam,  mas 
também o seu nome vinca-
do na terra que o viu nas-
cer. Sabia bem ouvi-lo e 
nunca o contrariei, porque 
e l e  t i n h a  o  d o m  d e 
sabedoria.

Albertino da Rocha Garcês (Albertino do Souto)

S
e é verdade que 
Tu d o  d e v e  s e r 
realizado a seu 

tempo, também é ver-
dade que Todas as coi-
sas têm o seu próprio 
tempo.
Se há tempo para nas-
cer e tempo para mor-
rer também há tempo 
para matar e tempo 
para dar vida;
Se agora o Tempo pa-
rece ser de destruir 
haverá Tempo que vai 
ser para reconstruir.
Ao Tempo para chorar 
sucederá tempo para rir 

no Tempo que será para 
amar se não se perder 
Tempo em odiar;
E depois deste Tempo 
para a guerra virá um 
Tempo para a Paz.
A não ser que por já não 
sermos senhores do 
nosso Tempo, outro 
conteúdo, que não o por 
nós desejado, nos seja 
ditado pela influência 
externa dos que vivem 
das novidades e da su-
cessão destas.
A n t e s  d e s t e  t e m p o 
ainda éramos nós que 
mandávamos no que 
queríamos saber per-
guntando “Então o que 
há de novo?”
Hoje essa agenda está 
tomada. A última novi-
dade é embrulhada, 
revista, adornada para 

servir de forma fácil e 
em forma abundante 
ao público já saciado 
delas.
E se a receita serve, to-
dos os arautos a se-
guem, injetando-a com 
doses cavalares en-
quanto a moda dura.
Mas nós vamos perden-
do o interesse e o enfar-
tamento leva a um sen-
timento de tédio e abor-
recimento. Procura-se 
outra coisa?
Não é necessário,  o 
pressuroso esforço 
dos que escolhem o 
cardápio informativo 
que nos servem, esco-
lhe por nós. Por muito 
que mudemos de ca-
nal, por muito que alte-
remos o motor de bus-
c a ,  v a m o s  p a ra r  a o 

mesmo, ou ao quase 
mesmo.
O tempo não para, mas 
é cíclico.
O tempo não perdoa, 
nem sequer às novida-
des que destronam as 
novidades anteriores.
Era o Covid, mas pas-
sou a ser a Guerra, du-
rante um fugaz perío-
do as vitórias futebo-
lísticas, mas agora o 
Covid, outra vez. Tudo 
poeira que nem tempo 
tem para assentar.
É claro que continua a 
haver guerra, mas, e 
falo por mim, já só me 
conduz a um automáti-
co zapping.
Enfartamento ou habi-
tuação?  Se calhar é is-
to, habituação, o que é 
grave, pois quando nos 

habituamos a algo, fi-
c a m o s  v a c i n a d o s 
quanto a ela, porque já 
não nos afronta e já 
não reagimos.
É o que acontece quan-
to aos combustíveis, 
por exemplo: à força de 
nada se perceber do 
mecanismo invisível 
que leva ao sobe e des-
ce dos preços, já não li-
gamos nenhuma e per-
demos o fio à meada, 
pelo que já nada fica 
estranho.
Por isso o instante, que 
faz parte do mundo 
conceptual do tempo 
eterniza-se e da sua re-
petição amorfa, impli-
ca que o tempo se re-
duz ao instante, que 
depressa passa, mes-
mo que se repita, ou 

até mesmo porque se 
repete.
E tanta reflexão sobre 
o  t e m p o ,  s ó  p o r q u e 
amanhã (no tempo em 
que escrevo), ontem 
(no tempo em que o 
jornal se publica), vou 
ser homenageado por 
causa do tempo, por 
causa dos 25 anos que 
já levo como advogado 
n a  C o m a r c a  d e 
Paredes.
Sim caro leitor, estas a 
ler bem, é a nostalgia 
da juventude e entu-
siasmo de quando co-
mecei que me faz ser 
tão filosófico e melan-
cólico ...
Como diriam os GNR - 
Grupo Novo Rock -, de 
forma optimista, foram 
os primeiros 25 anos ...

EDITORIAL

A sofreguidão do tempo
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

2.ª ametade do Casal de Quebradas d´Além
Em 29/10/1660, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma escritura de dote que Maria Diniz fez a sua 
filha, Jerónima Diniz, para casar com Belchior de 
Sousa, desta ametade.
Jerónima Diniz casou a 24/05/1660, na igreja 
paroquial da Sobreira, com Belchior de Sousa, fi-
lho de Sebastião António e de sua mulher, Maria 
André, moradores na freguesia de Paço de Sousa. 
Foram viver para Paço de Sousa e, por tal, vende-
ram tudo desta ametade.
No entanto,  Jerónima Diniz  faleceu a 
27/04/1694 no lugar de Castromil, e seu cunha-
do, Pantaleão Clemente, lhe fez três ofícios de 5 
padres.

§1.
Em 12/01/1670, a Mesa Abacial deu autoridade 
a umas cartas de compra que Domingos Manuel 
fez a Belchior de Sousa das duas propriedades: o 
campo do Codessal, por preço de 10.000 reis, de 
que fez a carta de compra o tabelião Domingos 
Ferreira, em 25/02/1668; o souto da Regada, por 
preço de 8.000 reis, cuja carta de compra foi feita 
pelo escrivão João Luís, no Concelho de Aguiar 
de Sousa.
Mais tarde, em 05/05/1673, Domingos Manuel 
comprou a Belchior de Sousa e a sua mulher, Je-
rónima Diniz, a Cavada das Penenhas, por preço 
de 13.000 reis. A carta de compra foi feita pelo 
escrivão Manuel de Seabra e Miranda, tabelião 
no concelho de Aguiar de Sousa. A Mesa Abacial 
deu autoridade.
Domingos Manuel, filho de Diogo Dias e de sua 
mulher, Maria Manuel, moradores em Castromil, 
casou a 20/02/1667, na igreja paroquial da So-
breira, com Catarina Gaspar, filha de Brás Ribeiro 
e de sua mulher, Catarina Gaspar, moradores em 
Castromil, que traziam umas propriedades per-
tenças da 1.ª ametade do Casal de Fundo de Vila.
Em 06/05/1692, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma carta de compra a retro que fez Belchior 
Moreira de Meireles a Domingos Manuel, do la-
meiro do Souto da Regada, por preço de 13.000 
reis. Foi tabelião Jerónimo de Almeida, no ofício 
de Aguiar de Sousa, em 21/09/1689.
Em 23/03/1732, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma carta de rematação que fez António Perei-
ra de Sousa, de Baltar, a Manuel Ribeiro (filho de 

Domingos Manuel e de sua mulher, Catarina 
Gaspar), de Castromil, do campo da Porta, por 
preço de 60.000 reis, de que pagou de domínio 
12.000 reis. Fez a carta o tabelião Custódio Nu-
nes Coelho, do concelho de Aguiar de Sousa, em 
27/05/1726.
Em 20/01/1734, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma carta de compra que fez Manuel Nogueira 
a Manuel Ribeiro, de Castromil, de ametade da 
cavada das Prezas da Ribeira, que parece ser do 
Casal do Eirado, por preço de 7.400 reis, de que 
pagou laudémio. A carta foi feita nas notas de 
João Rodrigues, tabelião em Aguiar de Sousa, em 
05/06/1730.

§2.
Em 05/01/1671, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma carta de compra que Domingos António 
fez a Belchior de Sousa de uma propriedade por 
preço de 5.000 reis. A carta de compra foi feita 
pelo escrivão João Luís, do concelho de Aguiar de 
Sousa, em 23/04/1669.

§3.
Em 27/06/1668, Pedro João trocou com Bel-
chior de Sousa 1.000 reis pela leira do Espinheiro. 
Em 26/11/1668, o mesmo Pedro João comprou 
ao mesmo Belchior de Sousa o campo da Escusa, 
por preço de 20.000 reis, de que pagou o domí-
nio. As cartas, de troca e de compra, foram feitas 
pelo tabelião João Luís, do concelho de Aguiar de 
Sousa. Em 05/01/1671, a Mesa Abacial deu auto-
ridade a estas cartas.

§4.
Em 17/02/1672, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma carta de compra que fez Gregório António 
a Belchior de Sousa, do campo do Agro, por preço 
de 20.100 reis. Foi escrivão Domingos Ferreira, 
no concelho de Aguiar de Sousa, em 25/02/1668.
Gregório António, filho de Pedro António e de 
sua mulher, Isabel Pedro, casou a 27/02/1661, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Beatriz No-
gueira (faleceu a 30/04/1671), filha de Manuel 
António e de sua mulher, Beatriz Nogueira, mora-
dores na freguesia de Parada. Tiveram pelo me-
nos uma filha, Escolástica Nogueira, que casou a 
29/08/1689, na igreja paroquial da Sobreira, 
com João Álvares (de Sousa), filho de Manuel 
João e de sua mulher, Maria de Sousa, moradores 
no lugar de Várzea, Vandoma.
João Álvares e sua mulher dotaram o que pos-
suíam deste Casal a seu filho Manuel Nogueira, 
para casar com Maria João. Fez a escritura de do-
te Custódio Nunes Coelho, tabelião no concelho 
de Aguiar de Sousa, em 19/11/1736.

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - V 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)
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OPINIÃO/NOTÍCIAS

O 
Imposto Municipal sobre Imóveis é um im-
posto de pagamento anual que é calculado 
com base no património tributário dos imó-

veis situados em território nacional. 
Sendo que a primeira fase de pagamento deste im-
posto ocorre no mês de Maio.
A receita deste imposto reverte para as Câmaras Mu-
nicipais, representando uma fonte de financiamento 
das autarquias.
É o Governo que define o tecto máximo e mínimo 
deste imposto, contudo a taxa final é determinada 
por cada município.
O cálculo deste imposto é feito em função do Valor 
Patrimonial Tributário (VPT), que representa o valor 
que um imóvel tem para as Finanças. Esse VPT é obti-
do através de coeficientes de localização, de afecta-
ção, de qualidade e conforto, entre outros. Ao valor 
atribuído é aplicada a taxa, e o resultado corresponde 
ao montante a pagar de imposto.

Contudo, pode haver lugar a isenção de pagamen-
to deste imposto, que pode ser permanente ou 
temporária.
A isenção é calculada com base no valor patrimonial 
dos imóveis e no rendimento do proprietário.
Assim, tem direito a isenção permanente de IMI 
sobre a casa que lhes serve de habitação própria e 
permanente todas as famílias cujo rendimento 
bruto anual não seja superior a 15.295,00€, e o va-
lor do imóvel tenha um valor patrimonial tributá-
vel que não seja superior a 66.500,00€, estes re-
quisitos são cumulativos, ou seja, tem de ser verifi-
car as duas situações.
A isenção só contempla imóveis que servem de habi-
tação própria e permanente, porém, desde o ano de 
2020, que também é atribuída a isenção aos idosos 
que se mudem para lares de terceira idade, ou para 
casa de familiares em linha recta, em linha colateral 
até ao 4.º grau, mas tem de provar junto da AT (Auto-
ridade Tributária) que o imóvel antes era a sua habi-
tação própria e permanente. Tem ainda direito a isen-
ção de IMI as heranças indivisas quanto aos imóveis 
afectos à habitação própria e permanente, na quota-
-parte dos herdeiros que reúnam os requisitos para 
ser contemplado por este beneficio fiscal.
A isenção é atribuída automaticamente pela Auto-
ridade Tributária que tem em consideração os ren-
dimentos do ano anterior àquele que respeita a 

isenção, rendimentos que obtém através da entre-
ga obrigatória da declaração de IRS. Todavia, quem 
não está obrigado a declaração de IRS por ter bai-
xos rendimentos, não perde o direito à isenção.
Depois temos também o direito à isenção tempo-
rária de IMI, que é de três anos. 
Esta isenção é atribuída após a aquisição de imóvel 
para habitação própria e permanente, ou após con-
clusão de construção, ampliação ou melhoramento 
de habitação própria e permanente, sendo os re-
quisitos para obter a isenção, os seguintes: o rendi-
mento colectável do agregado familiar não ser su-
perior a 153.300,00€, e o imóvel não ter um valor 
patrimonial tributável superior a 125.000,00€, 
m a i s  u m a  v e z  e s t e s  r e q u i s i t o s  t e m  d e  s e r 
cumulativos. 
A isenção temporária, tem de ser requerida ou no 
Portal das Finanças, os junto da Autoridade Tribu-
tária através de preenchimento de requerimento 
próprio.
Esta isenção só pode ser atribuída duas vezes, em 
momentos temporais diferentes, ao mesmo pro-
prietário ou agregado familiar.
A ter em atenção que a isenção de IMI permanente 
ou temporária, pode cessar a partir do momento em 
que os requisitos exigidos deixem de se verificar. Po-
dendo também cessar caso o beneficiário entregue a 
declaração de IRS fora do prazo legal estipulado.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Imposto Municipal sobre Imóveis – Quem pode ter direito a isenção

O
s  a l u n o s  L u í s 
Bessa e Bruno 
Barros, da Es-

cola Secundária de Pare-
des foram contemplados 
com o prémio do honroso 
3.º lugar da fase a nível na-
cional no concurso “Euro-
pean Statistics Competi-
tion 2022” em que repre-
s e n t a r a m  a  e s c o l a 
paredense.

Antes de serem conde-
corados pelos represen-
tantes do Instituto Nacio-
n a l  d e  E s t a t í s t i c a s  e  d o 
Banco de Portugal, assis-
tiu-se à apresentação do 
trabalho com que partici-
p a ra m  n o  c o n c u r s o ,  e m 
que tentaram evidenciar 
as valências do município a 
que pertencem utilizando 
os dados estatísticos para 

tal e abordaram o Desen-
volvimento Económico e 

Social do concelho de Pa-
redes. O professor Rafael 

P i r e s  f o i  o  t u t o r  d e s t e 
projeto.

Paredenses  
com prémio europeu A freguesia de Recarei ce-

lebrou, no último fim-de-
-semana, a Festa em Hon-
ra de Santa Catarina, no 
Lugar de Bustelo. A festi-
vidade ficou marcada pela 
Procissão Solene, que vol-
tou a sair à rua, no dia 22 
de maio. 
Na cerimónia estiveram 
presentes a vereadora Tâ-

nia Ribeiro, o presidente 
da Junta de Freguesia de 
Recarei, Belmiro Sousa, 
acompanhado pelo exe-
cutivo da freguesia e o pa-
dre Pedro Silva. 
A procissão foi acompa-
nhada pela Banda de Mú-
sica de Cête e pela Asso-
ciação Filarmónica de Pa-
rada de Todeia.

Festa em Honra de 
Santa Catarina saiu à rua
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A vereadora Tânia Ribeiro 
acompanhou no passado 
dia 20 de maio, na Funda-
ção Manuel António da 
Mota, no Porto, a sessão de 
assinatura dos Contratos 
de Comparticipação Fi-
nanceira do Programa de 
Alongamento da Rede de 
Equipamentos Sociais 3ª 
Geração – Pares 3.0. 
O Pares 3.0, lançado em 
2020, consiste em candidatu-
ras a projetos de investimen-
to destinados ao alargamen-
to da capacidade e qualifica-
ção das respostas oficiais, 
concretamente estrutura re-
sidencial para pessoas idosas 
(ERPI), serviço de apoio do-
miciliário (SAD), centro de 
dia, centro de atividades ocu-
pacionais (CAO), lar residen-

cial e residência autónoma 
(ambos no âmbito da defi-
ciência).  No concelho de Pa-
redes foram aprovados três 
investimentos no âmbito do 
Pares 3.0 sendo eles a Obra 
de Assistência Social da Fre-

guesia de Sobrosa – CACI, 
Centro de Atividades e Ca-
pacitação para a Inclusão, a 
Associação de Apoio à 3ª 
Idade de S. Miguel de Beire 
– ERPI e o Centro Social de 
Cête – ERPI.

O vereador Francisco Leal 
acompanhou no passado dia 
21 de maio, nas instalações 
do Centro Tecnológico da 
Indústria de Madeira e Mo-
biliário, uma ação de sensi-
bilização sobre o Tráfico de 
Seres Humanos, realizada 
pela Associação para o Pla-
neamento Familiar. 
A ação contou com a partici-
pação de elementos dos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes, da Cruz Vermelha 
de Vilela e do Grupo de Es-
coteiros 203.  O Município 
de Paredes é uma entidade 
parceira, desde 2018, da 
Rede de Combate e Pre-
venção ao Tráfico de Seres 
Humanos (TSH). Assim, a 
autarquia propôs-se a reali-
zar sessões de sensibiliza-

ção para todas as corpora-
ções de Bombeiros do Con-
c e l h o ,  C r u z  Ve r m e l h a , 
Escoteiros e proteção civil 

no geral, tendo em conta o 
aumento do tráfico de mu-
lheres e crianças com a 
guerra na Ucrânia.

Paredes vai ter três programas no Pares 3.0 Paredes discutiu tráfico humano

J
á há algum tempo, o 
Jornal O Progresso 
de Paredes tinha 

tentado obter uma declara-
ção da empresa, nomeada-
mente com o novo chumbo 
do Tribunal de Contas ao 
empréstimo da autarquia 
para pagar o resgate da 
água. Segundo aquele res-
ponsável da Be Water, em 
declarações ao JN "o facto 
de se tentar fazer um fato à 
medida para Paredes, a ní-
vel nacional pode pôr em 
risco o endividamento das 
câmaras municipais. A nova 
lei diz que o município pode 
resgatar o que quiser, pa-
gando o que achar que é 
justo. Todo o resto será de-
cidido pelo tribunal. Com 
esta mudança de lei podem 
pagar isto por um euro e an-
darmos em tribunal sete, 
oito, nove anos".

S e g u n d o  o  q u e  s e r á 
apresentado pelo PS ao 
parlamento, será no "senti-
do de clarificar que é a deci-

são administrativa de res-
gate do contrato de conces-
s ã o  q u e ,  c o m o  a t o 
administrativo com força 
executiva autónoma, de-

termina o valor da indemni-
zação pela ablação do direi-
to do concessionário explo-
rar a atividade concedida 
pelo prazo definido no con-

trato, não estando depen-
dente de prévio acordo do 
concessionário ou de uma 
posterior decisão judicial".

O mesmo é dizer  que 

qualquer autarquia pode-
rá "fazer qualquer tipo de 
resgate sem ter necessi-
dade de estudo de viabili-
dade, nem acordado o va-
lor do resgate",  afirma o 
responsável da Be Water 
àquele periódico,  subli-
nhando ainda que Paredes 
avança para esta solução 
depois de não ter conse-
guido "justificar que é viá-
vel o que está a fazer" jun-
to do Tribunal de Contas, 
que chumbou o emprésti-
mo de 21 milhões de euros 
para pagar o resgate, bem 
como o recurso apresen-
tado pelo executivo lide-
rado por Alexandre Almei-
da teve o mesmo não do 
Tr i b u n a l  q u e  a n a l i s a  a s 
contas dos Municípios.

Alberto Carvalho Neto 
afirmou igualmente que 
"mesmo que haja resgate", o 
processo decorrerá os seus 
termos normais em tribunal, 
onde a empresa pede uma 
indemnização superior a 

130 milhões de euros. "Nós 
queremos o reequilíbrio e 
manter-nos em Paredes", 
acrescentou. Segundo o 
mesmo responsável, a Au-
tarquia paredense deve à 
empresa “cerca de 600 mil 
euros relativos à construção 
de ramais de água e sanea-
mento desde 2019”. A Be 
Water adiantou ainda que 
fez saber junto da autarquia 
que a partir de abril não faria 
mais ramais e que existem 
vários pedidos em espera.

Em resposta a tentativa 
de esclarecimentos pedi-
dos pelo jornal O Progresso 
de Paredes, a Câmara Mu-
nicipal, através do gabinete 
de comunicação fez saber 
que a posição da edilidade é 
a mesma defendida na últi-
ma Assembleia Municipal, 
ou seja, irá avançar para um 
empréstimo uma vez que 
existe a possibilidade de o 
fazer sem criar dívida ex-
cessiva para os cofres do 
Município.

Resgate da água poderá avançar por via de empréstimo 
permitido pela Lei do Orçamento do Estado
RESGATE. A alteração legislativa pedida pelo presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, e que será proposta pela bancada 

do PS no Parlamento nos próximos dias no âmbito do Orçamento de Estado, para avançar com o resgate da concessão de água e sanea-

mento com recurso a empréstimo que não conta para o endividamento municipal, é "absurda" e abre um precedente perigoso, disse 

Alberto Carvalho Neto, administrador executivo da Be Water - Águas de Paredes em declarações ao JN.
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A Câmara Municipal de Pa-
redes aprovou, por unanimi-
dade, na reunião de câmara 
do passado dia 16 de maio o 
aumento de 5% do subsídio 
anual entregue às corpora-
ções de Bombeiros Voluntá-
rios, de 40 para 42 mil euros, 
e às delegações da Cruz Ver-
m e l h a  d o  C o n c e l h o ,  d e 
4500€ para 4725€. 
Além deste aumento, a au-
tarquia irá atribui um subsí-

dio extraordinário de 2500€ 
a cada instituição, com o ob-
jetivo de dar resposta ao au-
mento do valor dos combus-
tíveis. As instituições rece-
beram a primeira tranche do 
subsídio no dia 17, numa 
ação que contou com a pre-
sença do presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, do ve-
reador da Proteção Civil, 
Francisco Leal, e dos Presi-

dentes, Comandantes e ou-
tros representantes das As-
sociações Humanitárias e 
das delegações da Cruz 
Vermelha. 
Este aumento decorre do re-
conhecimento de que estas 
instituições “têm um papel 
ímpar, que assumem volunta-
riamente, atuando na defesa 
da floresta contra incêndios e 
proteção das pessoas, nas si-
tuações de emergência e so-

corro, bem como na seguran-
ça dos cidadãos”, conforme 
referiu Alexandre Almeida. 
O autarca informou ainda 
que, desde o início do exercí-
cio de funções do seu execu-
tivo, “a autarquia fez o maior 
investimento de sempre na 
Proteção Civil. O apoio em 
infraestruturas, em viaturas e 
outras necessidades consti-
tui um apoio de mais de 3 mi-
lhões de euros”. NMS

Município de Paredes aumenta subsídios a Bombeiros e Cruz Vermelha

NUNO M. SILVA  | texto

A
lexandre Almeida, 
presidente da Câ-
mara Municipal de 

Paredes, referiu que o novo 
quartel “representa o que nós, 
como responsáveis pela Pro-
teção Civil, temos a obrigação 
de proporcionar aos inúmeros 
voluntários que com o espírito 
de missão desempenham a 
nobre função de defender a 
nossa população e os seus 
bens” acrescentando que o 
Município “tem a obrigação de 
proporcionar a formação ade-
quada e as melhores condi-
ções de operação possíveis” 
aos bombeiros e bombeiras 
do concelho. 

O autarca rematou que 
“esta é a responsabilidade que 
o Município de Paredes tem 
assumido, desde o primeiro 
dia do mandato. Estivemos e 
estaremos ao vosso lado, pois 
vocês são o braço armado da 
Proteção Civil do nosso con-
celho e um pilar no auxílio à 
nossa população e empresas”. 

Quem também marcou 
presença na cerimónia foi o 
ministro da Administração In-
terna, José Luís Carneiro que 
felicitou a corporação de Lor-
delo pelo novo quartel afir-
mando que esta obra se trata 
“da concretização de um so-
nho e um exemplo de abnega-
ção, mas também um compro-
misso a longo prazo para com 
a população que juraram ser-
vir”. O ministro anunciou que a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 

Lordelo terá, em breve, uma 
equipa de intervenção perma-
nente já homologada. 

A sessão solene contou 
com a presença da Secretária 
de Estado da Administração 
Interna, Isabel Oneto, do de-
putado José Carlos Barbosa e 
do Executivo camarário. Mar-
caram igualmente presença 
no evento o Presidente da 
Assembleia Municipal, José 
Baptista Pereira, o Presiden-
te da Assembleia Geral dos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, Francisco Leal, o Pre-
sidente da Autoridade Nacio-
nal Emergência e Proteção 
Civil, Brigadeiro – General 
Duarte Costa, o Vice-Presi-
dente do Conselho Executivo 
da Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, Comandante Ema-
nuel Santos, o Comandante 

Operacional Distrital do Por-
to, Albano Teixeira, o Presi-
dente da Federação Distrital 
dos Bombeiros do Porto, Co-
mandante José Morais, e o 
Presidente e o Comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo, Miguel Ferreira e 
José Freitas, respetivamente, 
bem como representantes 
das delegações da Cruz Ver-
melha da Sobreira e de Vilela, 
os Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Lordelo, Duas 
Igrejas e Vilela, o Tenente – 
Coronel Babo Nogueira, re-
presentante da GNR do Co-
mando Territorial do Porto e 
Chefe da Secção de Informa-
ções e Investigação Criminal, 
a Capitão Sandra Bessa, Co-
mandante do Destacamento 
Territorial de Penafiel, o Sar-
gento-Chefe Joaquim Morei-

ra, Comandante do Posto da 
GNR de Lordelo, e o Coman-
dante da Polícia Municipal, 
Comissário Soares Silva, fo-
ram algumas das entidades 
presentes na cerimónia. 

A bênção do novo quartel 
dos Soldados da Paz ficou a 
cargo do Padre Rui Pinheiro. 
Durante a cerimónia foram 
ainda Condecorados, pela 
Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, quatro bombeiros 
com Crachá Ouro e Estan-
darte e com Medalha de De-
dicação e Altruísmo de 30 
anos de serviço, quatro bom-
beiros inclusive o Coman-
dante da corporação José 
Freitas. 

Por fim, o público presente 
teve a oportunidade de assis-
tir a um desfile apeado e mo-
torizado dos bombeiros.

Hastear de bandeiras 
e medalhas 
no aniversário
O presidente da Câmara 

Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e o vereador 
da Proteção Civil, Francisco 
Leal, estiveram presentes, na 
manhã do passado dia 14, na 
Cerimónia do Hastear das 
Bandeiras, no novo quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo. 

A sessão ficou marcada 
pela atribuição de medalhas 
no 52º aniversário da Asso-
ciação Humanitária, assinala-
do nessa mesma semana. As 
distinções honoríficas desti-
naram-se a galardoar pes-
soas que prestaram serviços 
relevantes e extraordinários 
à causa dos bombeiros, por 
atos de coragem e abnegação 

no salvamento de pessoas e 
bens e ainda por assiduidade 
revelada por um serviço efe-
tivo com exemplar comporta-
mento e dedicação.

A atribuição de condecora-
ções teve início com a entrega 
da Medalha de Assiduidade 
Grau Cobre - 5 anos a doze 
bombeiros e bombeiras da 
corporação. A Medalha Assi-
duidade foi, ainda, entregue a 
oito membros da corporação 
no Grau Prata - 10 anos, a cin-
co bombeiros e bombeiras do 
Grau Ouro - 15 anos e a nove 
bombeiros e bombeiras do 
Grau Ouro - 20 anos.

A Associação Humanitária 
entregou, também, a Medalha 
Dedicação – Grau de Ouro a 
sete membros do corpo de 
bombeiros com 25 anos de 
bom e efetivo serviço, segui-
dos ou interpolados, na situa-
ção de atividade no quadro.

As homenagens termina-
ram com a atribuição da Me-
dalha Dedicação e Altruísmo 
– Grau de Ouro, destinada a 
galardoar elementos dos cor-
pos de bombeiros com 30 anos 
de serviço exemplar, seguidos 
ou interpolados, na situação 
de atividade no quadro. Rece-
beram esta medalha três ele-
mentos da corporação.

O Presidente da Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo, 
Miguel Ferreira, o Comandan-
te José Freitas, e outras perso-
nalidades ligadas aos órgãos 
sociais da instituição marca-
ram presença na iniciativa, 
sendo que a grande festa foi 
mesmo durante a tarde.

Bombeiros de Lordelo já vivem na casa nova
INAUGURAÇÃO. Decorreu no passado dia 14 de maio, a inauguração do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Lordelo, que assi-
nalou também o 52º aniversário da corporação. Festa trouxe a Lordelo o Ministro da Administração Interna José Luís Carneiro.
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A Junta de Freguesia da So-
breira, em colaboração com 
o Município de Paredes, 
promoveu, na manhã do 
passado dia 15 de maio uma 
Caminhada Solidária a re-
verter a favor da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro. 

A iniciativa, que teve início 
com uma aula de aquecimen-
to na Alameda de São Pedro, 
contou com a presença dos 
vereadores Paulo Silva e Re-
nato Almeida e do presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Sobreira, João Gonçalves.

A caminhada comemorati-
va da Sexta-Feira 13 - Quei-
mada Galega Paredes - jun-
tou cerca de 500 pareden-
ses. O percurso, de 6 km, 
começou na Junta de Fre-
guesia de Paredes e termi-
nou no Complexo Desporti-
vo de Besteiros. 
A Sexta-Feira 13 - Queima-
da Galega Paredes - contou 
com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida,  dos vereadores, 
Francisco Leal, Beatriz Mei-
reles, Paulo Silva e Tânia 
Ribeiro, e do presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva, acompa-

nhado pelo executivo da 
Freguesia. 
A iniciativa foi organizada 
pela AVIBE (Associação Vi-
da e Bem Estar de Bestei-
ros) com o apoio da Junta 
de Freguesia de Paredes e 
da Câmara Municipal.

A Juventude Socialista de 
Pa r e d e s  p r o m ove u ,  n o 
passado sábado, dia 14 de 
maio, na Biblioteca Muni-
cipal de Paredes, o painel 
de discussão “A Europa 
Connosco”,  que contou 
c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e 
Francisco Assis, presiden-
te do Conselho Económico 
e Social e ex-Euro Deputa-
do e Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.
Nesta iniciativa os jovens 
socialistas quiseram abor-

dar temas como a “adesão 
de Portugal à CEE e o papel 
do Partido Socialista nesta 
missão”, bem como a forma 
de “integração nesta comu-
nidade europeia influencia 
a governação do poder lo-
cal, o reforço da Política Co-
mum de Segurança e Defe-
sa da União Europeia, ou os 
esforços realizados, de âm-
bito municipal, no acolhi-
mento dos refugiados”.
A JS paredense “num traba-
lho de capacitação e forma-
ção dos seus quadros”, enal-

teceu “o sucesso deste de-
bate na prossecução deste 
objetivo, que fomentará a 

promoção de mais ativida-
d e s  d e  r e f l e x ã o  e 
discussão”.

Sobreira caminhou  
contra o cancro

Queimada Galega  
juntou 500 pessoas

JS Paredes discutiu Europa

O 
presidente da 
Câmara Muni-
cipal de Pare-

des, Alexandre Almeida, 
participou no final da tar-
de do passado dia 17, num 
debate sobre "O Futuro da 
Contabilidade em Portu-
gal'', com a Bastonária da 
Ordem dos Contabilistas 
Certificados, Paula Fran-
co, a convite da ASEP - As-
sociação de Empresas de 
Paredes.

A sessão dirigida a em-
presários e contabilistas 
certificados realizou-se no 
auditório da Casa da Cul-
tura de Paredes e contou 

com a participação, além 
da Bastonária e do autar-
ca, do presidente da ASEP, 
Silvestre Carneiro, a te-
soureira da ASEP, Ana Bar-

bosa, e o vice-presidente 
do Conselho Diretivo da 
Ordem dos Contabilistas 
C e r t i f i c a d o s ,  J o s é 
Barbosa.

Na sua intervenção a 
encerrar o debate, o presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre 
Almeida, felicitou a inicia-
tiva e "destacou o papel 
cada vez mais relevante 
d o s  c o n t a b i l i s t a s  n a s 
empresas".

A  b a s t o n á r i a  P a u l a 
Franco defendeu "a im-
portância da mudança de 
paradigma da relação en-
tre os contabilistas e as 
empresas que precisarem 
de profissionais qualifi-
cados e sublinhou a im-
portância do relato não 
financeiro".

O futuro da contabilidade 
foi discutido em Paredes
DEBATE. Paredes foi palco do debate sobre o futuro da contabilidade no país. O 

autarca Alexandre Almeida esteve presente no painel juntamente com a bastoná-

ria da classe Paula Franco.
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“Uma viagem pelo mundo” 
foi o tema da Festa da Famí-
lia do Jardim de Infância da 
Santa Casa da Misericórdia, 
que decorreu no passado dia 
13, no Pavilhão Multiusos de 
Paredes, e que contou com a 
presença dos vereadores 
Beatriz Meireles e Paulo Sil-
va e do Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Pa-
redes, Ilídio Meireles.
Na 17ª edição da iniciativa, 
que visa celebrar o Dia da Fa-
mília, assinalado a 15 de 
maio, cada turma do estabe-
lecimento escolar apresen-
tou uma interpretação das 
tradições de diferentes paí-
ses e culturas.

A Procissão Solene das Fes-
tas em Honra da Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, em 
Vandoma, voltou a sair à rua, 
no passado domingo, dia 15 
de maio.
A cerimónia contou com a 
participação do presidente 
da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida, do presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Vandoma, José Cunha 
que esteve acompanhado 
pelo seu executivo, e pelo pá-

roco local, José Coelho. 
Depois da procissão, decor-
reu a eleição da nova Comis-
são de Festas 2023.

Festa da Família 
no pavilhão multiusos

Vandoma voltou  
a ter procissão

A 
entrega de ban-
deiras e certifi-
cados do proje-

to “Escolas Terra a Terra”, 
desenvolvido pela Ambi-
sousa, marcou o Dia dos 
R e s í d u o s ,  i n s e r i d o  n a 
quarta edição da Semana 
do Ambiente de Paredes, 
no passado dia 17 de maio.

O vereador do Ambien-
te, Francisco Leal, e Jorge 
Magalhães,  Bárbara Al-
meida, e Daniela Lamas, 
da Ambisousa,  acompa-
nharam as ações de entre-
ga de bandeiras e certifi-
cados no Jardim de Infân-
c i a  d e  T a l h ô ,  e m 
Gondalães, no Jardim de 
Infância de Estrebuela, em 
Paredes, no Centro Esco-
lar de Duas Igrejas, na EB 

2/3 de Cristelo e no Cen-
tro Escolar nº 1 de Rebor-
dosa, assim como a coloca-
ção de ninhos no Centro 
Escolar de Vilela.

Recorde-se que, até ao 
passado dia 22 de maio, o 
Município promoveu um 
conjunto de 170 iniciativas, 
com o objetivo de alertar a 
comunidade escolar e a po-
pulação em geral para as 
questões ambientais e para 
a problemática das altera-
ções climáticas.

Dia da energia 
na semana do ambiente
O primeiro dia da quarta 

edição da Semana do Am-
biente,  promovida pelo 
Município de Paredes, foi 
dedicado à Energia e con-

tou com o acompanhamen-
to do vereador Francisco 
Leal. 

A limpeza da Ribeira do 
Parque da Cidade de Pare-
des, a visita com almoço sau-

dável ao Conservatório de 
Dança do Vale do Sousa, e 
“Golf no Parque” foram algu-
mas das mais de 20 ativida-
des realizadas no passado 
dia 16.

Paredes viveu 
Semana do Ambiente
AMBIENTE. O Município de Paredes viveu a Semana do Ambiente com diversas iniciativas. 

A entrega de bandeiras e certificados nas escolas foi um dos pontos altos da iniciativa.

PUB
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E
m  B a l t a r  J o r g e 
Coelho tenta fazer 
o seu trabalho de 

autarca nos bastidores, mas 
mostrando sempre a ativida-
de necessária para trazer o 
melhor para a freguesia. 

E é nas entradas de Baltar 
que as placas assinalam, com 
todo o orgulho, Baltar o Cen-
tro do Mundo! Para Jorge 
Coelho “tudo o que construí-
mos em Baltar em conjunto 
com os baltarenses e com as 
instituições da freguesia, é pa-
ra colocar mesmo Baltar no 
centro do Mundo”.

E como autarca, Jorge 
Coelho, vai fazendo esse 
“trabalho em prol da fregue-
sia e dos baltarenses” e não 
quer “reconhecimentos, 
quero apenas que tudo o que 
faço seja em benefício da fre-
guesia e da população”.

Existem momentos em 
que falar de Baltar ultrapas-
sa as fronteiras do concelho 
e do próprio país. O rally de 
Portugal e a “shakedown” 
são um exemplo perfeito dis-
so mesmo: “Sem dúvida que 
o rally leva o nome de Baltar 
a nível mundial. É uma mais-
-valia para nós, para todo o 
comércio da freguesia e diria 
m e s m o  d o  p r ó p r i o 
concelho”.

Mas não é só com o rally 
que a freguesia ganha noto-
riedade, o kartódromo, ape-
sar de ser um investimento 
privado, traz muito para Bal-
tar: “É muito importante es-
te kartódromo para a econo-
mia local, porque traz muitas 
pessoas a Baltar durante to-
do o ano, pois é uma infraes-
trutura que tem sempre mui-
ta atividade, logo acaba por 
ser um pólo de desenvolvi-
m e n t o  p a r a  t o d a  a 
freguesia”.

“Teremos uma 
nova centralidade”
Jorge Coelho recorda a 

“imensa atividade cultural” 
que existia antes da pande-
mia, e apesar de se estar a re-
cuperar aos poucos, ainda “se 
nota que a cultura foi muito 
penalizada e está a tentar re-
cuperar”, mas é precisamen-
te para dar essa visibilidade à 
cultura e relembrar um dos 
nomes mais importantes da 
história de Baltar que a fre-
guesia está a avançar, com o 
apoio da Câmara Municipal 
para a requalificação da es-
cola EB 2,3, onde será cons-
truído o Centro Cultural Da-
niel Faria. 

“A escola vai ser requalifi-
cada e teremos o Centro Cul-
tural Daniel Faria, teremos 
aqui uma nova centralidade 
em Baltar e é um marco histó-

rico da freguesia, uma grande 
personalidade da nossa terra. 
Iremos tentar fazer a recolha 
do maior espólio possível pa-
ra o homenagear. O Daniel 
Faria é das maiores persona-
lidades de Baltar”, sustenta 
Jorge Coelho.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Baltar refere 
que “é um desafio enorme ser 
autarca. Temos que ter um 
espírito de luta e resiliência. É 
uma autêntica missão, às ve-
zes não conseguimos fazer 
tudo que queremos, mas dou 
o meu máximo por Baltar, de 
uma forma discreta, pois não 
gosto de dar muito nas vistas, 
faço o trabalho de bastidores 
e tenho conseguido trazer 
muitas coisas para Baltar e 

tenho tido um aliado muito 
forte, que é o presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida”.

Jorge Coelho sublinha 
que “antes de Alexandre Al-
meida nunca veio nada para 
Baltar, mas agora sim, mes-
mo com os constrangimen-
tos que temos tido com a 
pandemia, desde que Ale-
xandre Almeida chegou con-
seguiu controlar as contas e 
deixamos de ter uma câmara 
falida e o apoio que tem dado 
às freguesias, e no caso con-
creto a Baltar é enorme”.

O autarca salienta que 
a g o r a  c o m  a  a p e l i d a d a 
“bazuca” financeira que 
chegará da Comunidade 
Europeia “espero que venha 

algo também para Baltar”.
Jorge Coelho olha igual-

mente ao território do conce-
lho e fala daquilo que conside-
ra ser a grande batalha para o 
futuro de Paredes: “Uma das 
grandes batalhas para Pare-
des é colocar água e sanea-
mento em todos os locais que 
ainda não têm. É inconcebível 
não estar ainda esse problema 
resolvido. Antes de Alexandre 
Almeida nada foi feito e agora 
iremos conseguir, finalmente, 
resolver esse problema”.

“Para criticar existe 
sempre gente”
Já para o autarca Jorge 

Coelho a grande prioridade, 
além das obras que estão a 
acontecer na freguesia, é a 

“capela mortuária e fazer a re-
qualificação da Escola EB 2/3 
de Baltar”, as grandes conquis-
tas que tem pela frente. 

Jorge Coelho afirma a pro-
pósito: “Vamos avançar e 
acredito que iremos conse-
guir fazer até ao final deste 
mandato”.

Mas existe um tema que 
não poderia ficar de fora da 
conversa com o presidente da 
Junta de Freguesia de Baltar: 
a unidade de bio-resíduos de 
Baltar-Parada. Jorge Coelho 
não fugiu ao tema e respon-
deu: “Houve uma comissão de 
acompanhamento, mas a ver-
dade é que para criticar existe 
sempre gente! Em Baltar hou-
ve aproveitamento político. 
Na campanha eleitoral então 
foi mais do que evidente. Não 
é fácil, é um assunto melindro-
so mas a verdade é que não vai 
existir nenhuma lixeira como 
diziam. Geograficamente a 
instalação até é fora da área 
geográfica de Baltar, é em Pa-
rada. Não vi em Parada tanto 
barulho como aqui. Mas de-
pois de estudar o processo, ti-
rei as ilações que tinha que ti-
rar. O estudo de impacte am-
biental que está quase pronto 
vai mostrar que não irá ser na-
da do que diziam. Penso que 
no futuro, os baltarenses irão 
reconhecer que vai ser algo 
positivo para a freguesia e pa-
ra o concelho”.

JORGE COELHO, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BALTAR: 

“Trabalho em prol da freguesia e dos baltarenses”
AUTARCA. Jorge Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Baltar não tem dúvidas em afirmar que Baltar é o centro do 

Mundo, mas acima de tudo é “o centro do concelho de Paredes”. A vila tem “todas as estruturas necessárias” e quer continuar 

“sempre como vila de qualidade”.

BALTAR  

VALONGO

Telm.: 917 457 007

 Tel.:  224 211 206
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A Avenida Central de S. Mi-
guel, na freguesia de Beire 
recebeu no passado domin-
go, dia 15, a 9ª prova do 
Campeonato Nacional de 
Carrinhos de Rolamentos & 
Trikes – 2022.
A competição, que reuniu 
dezenas de espetadores, 
dividiu-se em cinco catego-

rias: Tradicional, Classe A, 
Alterados, Trick Drift e Gra-
vity Car.  O vereador do 
Desporto, Renato Almeida, 
e o presidente da Junta de 
Freguesia de Beire, José 
Carlos Barbosa, acompa-
nhado pelo executivo da 
Freguesia, estiveram pre-
sentes na iniciativa.

Carrinhos de rolamentos 
passaram em Beire

A 
n o v a  s e d e  d o 
Vasco da Gama 
FC, na antiga Es-

cola do Cabido, em Recarei, 
foi inaugurada no passado 
dia 15 de maio, no âmbito 
das comemorações do 92º 
aniversário.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, sublinhou, 
na sessão inaugural, a satis-
fação de saber que “há uma 
direção focada em reerguer 
e dar vida ao Vasco da Gama 
FC. Estes dias são sempre 
dias especiais, porque de-
monstram que o concelho 
tem uma sociedade civil 
muito ativa e empenhada 
em trabalhar em prol da co-
munidade”, acrescentou o 
autarca.

A inauguração da nova 
sede “é o primeiro passo pa-
ra a reafirmação de um dos 
clubes mais antigos do con-

celho”, como afirmou o pre-
sidente da coletividade, Ivo 
Rafael Silva. A atividade do 
clube já foi retomada, como 
referiu o dirigente: “Neste 
momento já temos a funcio-
nar a primeira modalidade 
desta nova fase do clube, 
uma escola de xadrez, que 
conta com crianças e adul-
tos”. No futuro, o objetivo é 
apostar “noutras modalida-
des”, de forma a garantir “di-
v e r s i d a d e  d a  o f e r t a 
desportiva”.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Recarei, Bel-
miro Sousa, que também 
esteve presente na celebra-
ção e desejou “muito suces-
so à associação nesta nova 
fase”.

Na sessão, que contou, 
ainda, com a presença dos 
vereadores Paulo Silva, Tâ-
nia Ribeiro e Renato Almei-
da, o Município de Paredes 

recebeu um voto de louvor 
do clube, pelo apoio presta-
do. As comemorações pros-
seguiram da parte da tarde, 
com o 1º Convívio das Anti-

gas Glórias Vascaínas. Já no 
dia 17, data do aniversário 
do Vasco da Gama FC, reali-
zou-se uma missa pelos an-
tigos dirigentes, atletas e 

sócios já falecidos às 20h00, 
bem como a abertura da ex-
posição de documentos his-

tóricos do clube na sede, às 
21h00, e a celebração ofi-
cial, às 21h30.

Vasco da Gama FC  
inaugurou nova sede 
INAUGURAÇÃO. Vasco da Gama FC abre portas a um novo capítulo da sua vida com a 

inauguração da nova sede. O clube de Recarei inicia atividade desportiva com Xadrez 

mas aponta a novas modalidades num futuro próximo.

PUB

FOTOS: CM Paredes e Agrupamento de Escuteiros de Gondalães
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

O 
Rally de Por-
tugal 2022 es-
tá na estrada e 

o "shakedown" de Baltar 
mostrou que os fãs portu-
gueses estavam ávidos de 
ação, tendo enchido a an-
tiga pista de ralicross em 
Paredes apenas para ver o 
derradeiro treino, já em 
modo de competição, e no 
qual o francês Sébastien 
Ogier protagonizou um 
m o m e n t o ,  n o  m í n i m o , 
caricato.

Elfyn Evans, em Toyo-
ta,  mostrou que queria 
repetir o sucesso do ano 
passado em Portugal  e 
marcou o melhor tempo 

(2.56,1 minutos), impon-
do-se a Craig Breen (Ford) 
e Ott Tanak (Hyundai).

O galês queria recupe-
rar o tempo perdido nos 
t r ê s  p r i m e i r o s  ra l i s  d a 
temporada, mas o facto 
d e  s e r  a p e n a s  n o n o  n a 
cl a ssi f i caçã o  a té a bria 
boas perspetivas para o 
primeiro dia de competi-
ção a sério, já que seria o 
nono a sair para os troços 
que, em terra batida, pre-
judicam sempre os pri-
meiros pilotos. Quem não 
teve grandes motivos pa-
ra sorrir no "Shakedown" 
f o i  S é b a s t i e n  O g i e r.  O 
francês, que este ano par-

Baltar encheu para ver os carros do Rally de Portugal
SHAKEDOWN. As emoções da 55ª edi-

ção do Rally de Portugal tiveram início 

em Paredes, no passado dia 19, com o 

Shakedown em Baltar, que reuniu cerca 

de 15 mil espectadores. Os vereadores 

Francisco Leal, Paulo Silva, Tânia Ribeiro 

e Renato Almeida assistiram ao espetá-

culo de “aquecimento dos motores”. 

A Câmara Municipal de Pare-
des, através do Pelouro do 
Desporto, participou, no pas-
sado fim-de-semana, de 13 a 
15 de maio, em Tolmin, na Es-
lovénia, nas reuniões de tra-
balho e na aula final do Curso 
de Streetcoach do projeto do 
GEOLAB, um projeto euro-
peu liderado pela Federação 
Italiana de Atletismo, inte-
grado pela autarquia.
O projeto, focado no “coa-
ching”, visou a aprendiza-
gem de ferramentas de in-
tegração e inclusão social, 
especialmente em contex-

tos urbanos, onde os episó-
dios de violência e exclusão 
por fragilidade juvenil são 
mais frequentes.
Realizaram o teste final e 
obtiveram nota positiva, 
com entrega de certifica-
dos de conclusão do curso, 
quatro alunos e um Técnico 
de Desporto do Município, 
que adquiriram, assim, um 
conjunto de competências 
técnico-desportivas e só-
cio-psicológicas, de forma a 
prestar apoio, através do 
desporto, a jovens em si-
tuações de risco.

Município de Paredes  
participou em projeto de 
“Streetcoach” na Eslovénia

O Pavilhão Multiusos de Pa-
redes recebeu no passado 
dia 14 de maio, o Campeo-
nato Nacional de Masters 
de Hóquei em Patins – Zona 
Norte, que juntou dez equi-
pas em competição. 
O vereador do Desporto, 
Renato Almeida, acompa-
nhou o último jogo entre o 

USC Paredes e o FC Porto 
Vintage, felicitando as duas 
equipas pelo jogo. 
Em campo estiveram tam-
bém o HC Santa Cruz, o OC 
Barcelos, a Escola Livre AZ, 
o CRPF Lavra, a AA Espi-
nho, o Valença HC, o Fama-
l i c e n s e  A C  e  o  C A R 
Taipense.

Masters de hóquei em 
patins passou por Paredes
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Baltar encheu para ver os carros do Rally de Portugal

O USC Paredes está 
perto de atingir a Li-
ga 3 e a receção ao 
São Martinho pode-
rá colocar a equipa 
orientada por Eurico 
Couto na terceira 
competição nacional 
de clubes, e em caso 
de triunfo ou de re-
sultado idêntico ao 
Länk e ao Leça, os pa-
redenses irão ao Ja-
mor jogar o título na-
cional com Fonti-
nhas, Belenenses ou 
Moncarapachense.
O triunfo na Madeira 
do USC Paredes  por 
3-2 ante o Marítimo 
B com golos de Bre-
no, Francisco Afonso 
(e que golaço,  um 
pontapé de bicicleta) 
e Marcos Junior de-
ram a liderança à for-
mação paredense 
que viu ainda o São 
Martinho dizer adeus 
à possibilidade de su-
bir depois de ter per-
dido em casa com o 
Salgueiros. A última 

jornada, que será dis-
putada amanhã às 
14h00, poderá ser de 
festa e o USC Pare-
des apenas depende 
de si para a subida e ir 
ao estádio nacional 
discutir o título de 
campeão nacional.
A última ronda tem 
além do USC Pare-
des-São Martinho os 
encontros Salguei-
ros-Leça FC e Länk 
Vilaverdense-Marí-
timo B. Em caso de 
triunfo ou de resulta-
do idêntico aos seus 
adversários haverá 
festa da rija em Pare-
des com a subida à 
Liga 3. Uma época de 
sonho para a equipa 
orientada por Eurico 
Couto e presidida 
por Pedro Silva que 
p o d e rá  c o l o c a r  o 
concelho no mapa da 
Liga 3, e estar na final 
a lutar por um título 
inédito para o União 
S p o r t  C l u b e  d e 
Paredes.

USC Paredes muito 
perto da Liga 3

ticipa no Campeonato 
do Mundo de forma pon-
tual, procurava o sexto 
t r i u n f o  e m  Po r t u g a l  - 
que seria um recorde ab-
soluto, uma vez que está 
empatado com Markku 
Álen -, mas o ensaio geral 
f o i ,  n o  m í n i m o , 
estranho.

Quando ia começar a 
segunda passagem pelo 
c i r c u i t o ,  o  n ave g a d o r 
Benjamin Veillas pensou 
ter perdido a carta de 
controlo na ligação para 
o início do treino crono-
metrado. O francês dei-
xou o Toyota Yaris  GR 
Rally 1 e foi a pé fazer o 
percurso inverso à pro-
c u r a  d o  p a p e l 
desaparecido.

Não demorou muito 
a t é  q u e  o s  f o t ó g ra f o s 
presentes no local vis-
sem que o documento 
estava dentro da viatura, 
mas não havia muito a fa-
zer e Ogier teve de espe-
rar cerca de dez minutos 
p e l o  r e g r e s s o  d o 
navegador.

"Está tudo OK. Foi al-
go perturbador começar 
o rali sem notas, mas es-
tamos a começar a recu-
perar o feeling", afirmou 
o gaulês, que acabou por 
ser o oitavo mais rápido, 
ficando a 1,3 segundos 
de Evans.

Armindo Araújo, em 
Skoda Fabia, foi o melhor 
português, assinando o 
26.º tempo (3.09,3 minu-
tos), seguido de Ricardo 
Teodósio, em Hyundai.
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A
pós dois anos de 
interrupção devi-
do à COVID-19, o 

evento “Vilela Medieval”, 
que reúne centenas de parti-

cipantes, está de regresso ao 
Mosteiro de Vilela.
O evento realizar-se-á nos 
dias 13 e 14 de Agosto e, ain-
da, durante a madrugada de 
dia 15 com um after party 
com um DJ convidado, sendo 
uma das novidades desta 
edição. 
O tema deste ano já foi divul-
gado pelos promotores e se-

rá “O fim da peste” que se re-
laciona, analogamente, com 
o fim da pandemia. 
Neste sentido, a Junta de 
Freguesia de Vilela e os 
p r o m o t o r e s  d o  e v e n t o 
anunciaram através das re-
des sociais que as inscri-
ções já se encontram aber-
tas e irão decorrer até dia 1 
de Agosto, tendo em consi-

d e r a ç ã o  a  l o t a ç ã o  d o 
recinto. 
Todos os mercadores, co-
merciantes, artesãos, taber-
neiros, místicos e artífices 
interessados deverão con-
sultar o regulamento, bem 
como deverão preencher a 
ficha de inscrição disponível 
em https://www.vilela.pt/vi-
lela-medieval/ .

    VILELA

Inscrições para o evento “Vilela Medieval 2022”
ANA GOMES
MACHADO

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

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

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

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

4580 - 128 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt

A Semana do Ambiente 
realizou-se de 18 a 23 de 
Maio e, para assinalar esta 
data, o Centro Escolar de Vi-
lela organizou atividades lú-
dico-pedagógicas na temáti-
ca de educação e sensibiliza-
ção ambiental. Decorreu 
uma ação de plantação de 
árvores de espécies distin-
tas, tais como romãzeira, 
nespereira e damasqueiro, 
contando com a ajuda das 
crianças do Centro Escolar 
de Vilela, da professora e, 
ainda, de Presidente de Jun-
ta de Freguesia de Vilela.  
Esta iniciativa foi desenvol-
vida numa perspetiva de 
responsabilidade ambiental 

e social, pretendendo poten-
ciar valores e atitudes dire-
cionadas para o respeito pe-
la Natureza e pela preserva-
ção dos seus recursos, bem 
como sensibilizar a comuni-
dade escolar para temas de 
extrema relevância como, 

por exemplo, a sustentabili-
dade.  Além disto, foram ain-
da expostos na sede da Jun-
ta de Freguesia vários traba-
lhos manuais dos alunos, em 
articulação com o programa 
Eco-Escolas na EB/S de Vile-
la e na EB de Vilela.

A pista de radiomodelis-
mo de Vilela volta a abrir, 
no dia 28 e 29 de Maio, para 
a realização da 3ª Prova do 
Campeonato Regional Nor-
te, onde receberá os melho-
res pilotos de 1/8 TT, num 
evento apoiado pela Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento de Vilela.

As inscrições para a pro-
va encontram-se abertas a 
todos os interessados, po-
dendo-se inscrever através 
do link disponível nas redes 
sociais da Pista de Radio-
modelismo de Vilela.

Ademais, poderão ain-
da encontrar nas redes so-
ciais todos as informações 

de pagamento, bem como 
v á r i a s  o p ç õ e s  d e  a l o j a -
mento para todos os inte-
ressados vindos de locais 
distantes da freguesia on-

de decorrerá a prova.  Os 
horários do evento serão 
a n u n c i a d o s  m e d i a n t e  o 
n ú m e r o  d e  i n s c r i ç õ e s 
obtido.

Semana do ambiente no Centro Escolar de Vilela 3ª Prova do Campeonato Regional Norte 1/8 TT
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A 
f r e g u e s i a  d e 
CRISTELO, cele-
brou no passado 

dia 20 de maio de 2022, o Dia 
da Freguesia. 

Foi graças a uma investiga-
ção levada a cabo pelo Prof. 
José Mendonça Costa, ele-
mento da Assembleia da 
Junta de Freguesia de Cris-
telo, que se obtiveram ele-
mentos históricos, que de-
monstram que foi em 20 de 
maio de 1916, que foi apro-
vada a restauração da auto-
nomia de freguesia de Cris-

telo, há precisamente 106 
anos, portanto.
Desta feita, foi instituído 
pelo Executivo em funções, 
o Dia da Freguesia de Cris-
telo, para que mantenha 
s e m p r e  n a  m e m ó r i a  d e 
todos.
Para assinalar a data, o Pre-
sidente da Junta, Sr. José 

Rodrigues, iniciou as cele-
brações dando as boas vin-
das aos convidados, nas 
instalações da Junta, entre 
eles, os representantes do 
Municipio, Dr. Francisco 
Leal, e Eng.ª Tânia Ribeiro, 
os representantes das vá-
rias colectividades da fre-
guesia, assim como os anti-

gos Presidentes de Junta 
de Freguesia, a quem foi 
prestada uma homenagem 
pelo seu importante contri-
buto para o desenvolvi-
mento da terra. 
De seguida, já na Igreja Paro-
quial de S. Miguel, foi apre-
sentada uma exposição his-
tórica da freguesia, por parte 

José Mendonça Costa e Ma-
ria Antónia Silva, tendo havi-
do ainda tempo para uma in-
tervenção do Pároco da Fre-
g u e s i a ,  S r.  Pe .  R i c a r d o , 
seguido do concerto do pia-
nista com raízes na terra, 
Mateus Meireles de Barros.
As celebrações terminaram 
com um Porto D’Honra.

    CRISTELO

Celebração do Dia da Freguesia de Cristelo
CARLA
NUNES

PUB
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A 
Câmara Munici-
pal e a Junta de 
Freguesia de Bal-

tar decidiram a construção 
de um Parque de Lazer, nos 

terrenos que são atravessa-
dos pela Ribeira de Baltar, 
mais propriamente junto ao 
cemitério de Baltar. A Ribei-
ra de Baltar continua a servir 

como esgoto de muitas habi-
tações, que face à ausência 
de saneamento público não 
têm outra solução.  A cons-
trução do Parque de Lazer é 

uma mais-valia para a popu-
lação e deve constituir uma 
oportunidade para resolver 
o problema da poluição da 
Ribeira de Baltar. Nesse sen-

tido é necessário resolver 
em primeiro lugar o proble-
ma do saneamento, que tem 
sido uma promessa adiada 
nos últimos 5 anos.

    BALTAR

O Futuro Parque  de Lazer e a Ribeira de Baltar

A  d e c i s ã o  d a  
construção da Uni-
d a d e  d e  r e s í d u o s 
orgânicos em Baltar 
causou grande polé-
mica na população 
em Baltar. O atual 
presidente da Junta 
d e  B a l t a r,  J o r g e 
Coelho colocou apa-
rentemente o seu 
lugar à disposição, 
mas rapidamente foi 
convencido da mais-
-valia de tal investi-
mento em Baltar. A 
oposição  ao execu-
tivo aproveitou o 
momento eleitoral 
para cavalgar o as-
sunto. O presidente 
da Câmara Munici-
pal  prometeu aos 

baltarenses que iria 
ser encomendado 
um estudo ambien-
tal para provar que o 
impacto ambiental 
resultante da cons-
trução da unidade 
de tratamento será 
nulo. A Ambisousa, 
r e s p o n s áve l  p e l a 
construção da uni-
dade é a mesma em-
presa que encomen-
dará o estudo. Qua-
se um ano depois, os 
baltarenses conti-
nuam à espera de 
u m  e s t u d o  q u e 
eventualmente po-
derá validar o inves-
timento que entre-
t a n t o  j á  f o i 
realizado. 

Em conformidade com as 
disposições legais aplicá-
veis e os estatutos da Asso-
ciação, eu, Hélder José Pe-
reira de Sousa, Presidente 
da Mesa de Assembleia da 
Associação Clube de Jazz 
de Baltar, convoco todos os 
associados para se reunir 
em Assembleia Geral ordi-
nária, a realizar no próximo 
dia 6 de junho de 2022, pe-
las 21h30m, na sede desta 

Associação, situada na rua 
S. Miguel nº 394, freguesia 
de Baltar, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

Ponto 1 
Apresentação e votação 

de contas referentes ao ano 
de 2021

Ponto 2 
Outros assuntos de inte-

resse para a Associação.

No passado fim-de-se-
mana, o camião do “Do-
mingão” da SIC, esteve  na 
Vila de Baltar, nomeada-

mente no Largo Pereira 
Inácio que está em perma-
nentes obras há já longos 5 
anos, o que dificultou a en-

trada do camião. A popula-
ção disse presente e colo-
riu do ponto de vista huma-
n o  a  e m i s s ã o  d a  S I C , 

proporcionando um mo-
mento de boa disposição e 
alegria que foi transmitido 
para o país inteiro.

Baltarenses 
continuam  
à espera do Estudo 
de Impacto 
Ambiental 

Assembleia Geral 
da Associação Clube Jazz 
de Baltar

Programa Domingão – SIC esteve em Baltar
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N
o passado dia 1 
de maio os He-
r ó i s  F u t e b o l 

Clube  festejaram o 37º 
aniversário.
Um associativismo popular 

com história (com 37 anos 
de história), ativo, dinâmico 
e  p a r t i c u l a r m e n t e 
resiliente.
Associativismo popular 
que continua a assumir um 

papel fundamental e in-
substituível na comunida-
de, do acesso por todos à 
cultura e ao desporto; é um 
fator de integração e coe-
são social; é uma escola de 

cidadania e de democracia; 
e é também um espaço de 
transformação social e de 
Convívio.
De referir que este grupo 
de amigos após dois anos 

que não podiam conviver 
devido à pandemia retoma-
ram a pratica desportiva e 
reúnem-se todos fins-de-
-semana para disputar um 
jogo de futebol.

    REBORDOSA

Heróis Futebol Clube festejou 37ª Aniversário
PAULO
PINHEIRO

O Rebordosa Atlé-
tico Clube festejou no 
p a s s a d o  d i a  2 0  d e 
Maio o 56º aniversá-
rio, tendo sido funda-
do em 1966. Uma co-
lectividade, cuja dinâ-
mica tem sempre os 
olhos postos no futu-
ro. São já 56 anos de 
uma vida recheada de 
saborosas vitórias, ár-
duas conquistas e de 
uma alma que parece 
não ter fim. É isto que 
faz o “RAC” ser um 
Clube diferente e ter a 

força para, com a união 
de todos, continuar a 
escrever muitas pági-
nas na bonita história 

desta Instituição da 
Freguesia de Rebor-
d o s a  e  p a r a  o  s e u 
engrandecimento.

Junta de Freguesia de Re-
bordosa promove exposição 
dos trabalhos realizados pe-
los alunos de todos os níveis 
de ensino, no âmbito da 4.ª 
edição da Semana do Am-
biente. De forma a promo-
ver as boas práticas ambien-
tais entre os mais novos, a 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa tem patente na Bi-
blioteca A Celer uma exposi-
ção de trabalhos com mate-
riais reciclados dos alunos 
da Escola Básica da Serri-
nha, do Centro Escolar de 
Rebordosa, da Escola Básica 
e Secundária de Rebordosa 
e do Jardim de Infância de 
São Marcos. Tornar a cidade 
mais ecológica e sustentável 
é uma aposta do executivo 
da Junta de Freguesia e, face 
a isso, é de todo importante 
transmitir conceitos asso-
ciados aos resíduos e às boas 
práticas ambientais aos nos-
sos jovens e crianças de for-
ma a criar hábitos ambien-
tais. Na abertura da exposi-
ção estiveram presentes o 
vereador da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Francisco 

Leal, a presidente da Junta 
de Freguesia de Rebordosa, 
Salomé Santos, o presidente 
da Cooperativa A Celer, Al-
bano Silva, a adjunta de Di-
reção do Agrupamento de 
Escolas,  Teresa Brás,  os 
coordenadores dos estabe-
lecimentos de ensino de Re-
bordosa, Adelaide Silva, Ali-

ce Moreira, Gil Afonso e Só-
nia Pinto, a coordenadora do 
programa eco-escolas de 
Rebordosa, Laurinda Gon-
zaga, a representante de 
professores do programa 
eco-escolas, Joana Pires, e o 
técnico de ambiente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
João Costa.

Rebordosa AC celebrou 56 anos

Semana do Ambiente em Rebordosa

Avenida Francisco Sá Carneiro,  //  Nº. 145 R/C Paredes
Telf.: 255 784 254  //  Telm.: 913 733 563
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigo-
rosa e isenta.

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-
segurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A necessidade  
urgente de atenção

N
o Jornal O Paredense, de 16 de 

maio de 2019, era anunciado um 

projeto da Câmara Municipal de 

Paredes denominado "Cartão Família". O 

objetivo seria apoiar famílias carenciadas 

com bens e serviços a preços reduzidos 

ou a título gratuito. Falava-se então de 

uma rede de parceiros assegurando ves-

tuário, calçado e produtos alimentares, 

instituições de saúde devidamente pro-

tocoladas assegurando consultas médi-

cas e da gratuidade em atividades de cariz 

cultural organizadas pelo município. O 

Cartão Família, grátis, devidamente en-

quadrado em regulamentos e procedi-

mentos, prometia muito. 

Assistimos agora ao surgimento de uma 

crise social, com múltiplas causas envol-

vidas (crise económica, situação pandé-

mica, guerra na Europa, …) que fustigará 

muitas famílias e os seus rendimentos, 

pondo em causa a sobrevivência digna 

de muitos.  Três anos após, pergunto ao 

Executivo PS: Quantos cartões desse 

projeto foram emitidos? Quantas famí-

lias foram apoiadas no seu âmbito? 

Quantos parceiros participam? Que 

apoios foram disponibilizados? Que pa-

pel ativo descentralizado têm os Presi-

dentes das Juntas no projeto?

Pergunta final: O projeto está vivo ou  

está morto?

Ouvi agora que Portugal é o País da União 

Europeia mais dependente dos fundos 

comunitários no investimento público. 

Precisamos portanto desses fundos co-

mo de pão para a boca para garantir o de-

senvolvimento. Para isso era preciso uma 

programação e calendarização dos proje-

tos essenciais e sua concretização. 

Temo vir a estar certo quando prevejo 

que no futuro próximo teremos notícias 

do esbanjamento de recursos financei-

ros, sua apropriação indevida, inércias e 

incompetências, desculpas e exigência de 

devoluções. O PRR arrisca-se a ter sido 

uma cenoura colocada na ponta de um 

pau acenada aos eleitores. 

Do passado recordamos os "apoios" à 

agricultura que permitiram a clientelas 

partidárias aceder à veículos diferencia-

dos ou os "apoios" ao turismo que permi-

tiram a outras clientelas partidárias criar 

mais-valias no património habitacional. 

Mais recentemente um projeto de apoio 

comunitário em Cête, o Regadio do Mon-

te, a pretexto da pandemia, ficou pelo ca-

minho, por incompetência das autorida-

des locais e dos responsáveis do projeto. 

Incompetência que sai caro (triste sina 

deste País!) Pergunta: Que projetos mu-

nicipais há com apoios comunitários con-

cedidos ou a aguardar decisão e financia-

mento? Que atitudes pro-ativa têm as 

autarquias do Concelho? 

Em O Progresso de Paredes, de 23 de se-

tembro de 2016, era referido que nesse 

verão terá ardido em fogo florestal em 

Paredes uma área equivalente a 1.200 

campos de futebol (cerca de 1.200 ha). O 

tema mereceu amplo destaque na altura, 

falando-se de destruição de bens particu-

lares, do perigo para habitações, do risco 

dos profissionais do combate ao fogo, 

quer sejam bombeiros, quer sejam sapa-

dores florestais.  As alterações legislati-

vas que permitem responsabilizar os 

proprietários e as Câmaras Municipais 

são instrumentais. Contudo dúvidas exis-

tem se há um verdadeiro cadastro dos 

terrenos, sua posse, seu acesso, sua lim-

peza. Perante uma Inverno e Primavera 

secos os riscos são imensos. O Estado não 

pode esconder-se em estudos e parece-

res, circunstâncias climáticas desfavorá-

veis, despovoamento do território, aban-

dono da agricultura, não implementação 

de programas–programa, como o faz 

sempre. Esse será sempre o discurso da 

tanga. As Câmaras, por sua vez, não po-

dem invocar a incompetência das entida-

des administrativas centrais e regionais, 

para aliviar o peso das denúncias dos inte-

ressados.  Pergunto: Há um verdadeiro 

Plano de Proteção Civil quanto ao fogo 

florestal, credível e defensável?

P
ara aceder á CEE  a Ucrânia terá que enfren-

tar um processo com a duração de 15 ou mais 

anos!

Este é o peso da burocracia e dos burocratas.

Nada justifica este tempo insultuoso para os países 

que pretendem aderir á CEE. Mas os monstros buro-

cráticos criados pela CEE apenas podem justificar as 

mordomias concedidas aos burocratas aí colocados.

Toda Administração dispõe de um corpo funcional 

atrelado a normas e procedimentos, sem o que não 

teria como executar suas tarefas ordinárias. O pro-

blema, no entanto, surge com o predomínio des-

proporcional do aparelho administrativo no seio da 

sociedade. A Administração passa, então, a ditar a 

vida pública e interferir na vida e nos negócios pri-

vados. A isso se chama burocracia. O vertiginoso 

aumento de tarefas complexas atribuídas ao go-

verno no Estado Moderno definiu um design tirâni-

co de mesas e escrivaninhas, ocupadas por funcio-

nários armados com papel, caneta e carimbos, re-

troalimentados pelo tráfego de documentos por 

eles próprios regulado.

Portanto, seja causa, seja efeito, não há burocracia 

ideal. Como expressão ideológica, a burocracia não 

representa o Estado, é mera representação social 

dela própria. A profusão de regras retroalimentadas 

pelo fenômeno burocrático é entrópica e sinérgica. 

Destrói a funcionalidade da Administração.

Nos indivíduos impactados por essa entropia, os efei-

tos são perversos. A burocracia asfixia e esmaga o 

funcionário público. Mata o profissional vocacionado 

e transforma-o no burocrata rancoroso, reacionário 

e recalcitrante. Substitui o cidadão prestativo pelo 

covarde institucional – incapacitado de romper com 

a redundância – e que faz da precaução desculpa para 

a impassibilidade da máquina que administra.

Sem qualquer grandeza, esse especialista em falhar 

com o dever de servir, esconde-se no labirinto de for-

malidades, liturgias, normas e procedimentos. O bu-

rocrata não serve ao cidadão, pelo contrário, servirá 

sempre a si próprio e aos interesses menores da cor-

poração burocrática que o gerou.

Nada mais caro ao burocrata que um cartório estru-

turado em repartições. Estruturas cartoriais são hie-

rarquizadas. Necessitam de repartição de serviços, 

qualificações, regras, regulamentos e investiduras.

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Burocratas e burocracia

C
hegou a hora de mudanças no PSD. 
O Partido vai ter eleições no próxi-
mo dia 28 e congresso de 1 a 3 de ju-

lho, no Porto, para substituir Rio Rio na sua 
liderança. Será sem dúvida uma mudança 
porque o estilo dos candidatos é irrepetível 
e, mais ainda, estes disponibilizam-se para a 
difícil tarefa de fazerem oposição a uma 
maioria absoluta socialista no Parlamento, 
nas Autarquias e no Estado Central que se 
perpetuará por alguns anos. Liderar o PSD 
nos tempos que correm será um grande de-
safio e para ele estão na corrida Luís Monte-
negro e Jorge Moreira da Silva.
Os dois surgem, sem grande espanto, abdi-
cando de funções prestigiadas e bem remu-
neradas para se candidatarem à liderança 
do PSD. Fazem-no com predestinação (de 
um ex-líder parlamentar ou de um ex-vice 
do PSD) e com tanta abnegação e despren-

dimento quanta a motivação de esperança e 
convicção de que são capazes de promover 
a reforma do PSD e do país bem debatida em 
torno da solidez das ideias que cada um tem 
para o PSD e para o País, pois é mais provável 
do que possa parecer que quem ganhar esta 
eleição seja mesmo o próximo Primeiro-Mi-
nistro de Portugal e o seja até de 2026. 
É muito claro nas moções estratégicas apre-
sentadas a votos: “Acreditar” por Luís Mon-
tenegro e “Direito ao Futuro”, de Jorge Mo-
reira da Silva, que estas são linhas de pensa-
mento de cada um dos candidatos 
estruturadas em visões globais e integradas 
de diversas políticas públicas preparadas e 
que indicam que uma ação governativa bem 
liderada pode reconduzir Portugal para a 
um novo, eficiente e concretizável modelo 
de crescimento económico de mais justiça 
social e geracional e com mais liberdade de 
escolha e com maior mobilidade social. Nes-
tes documentos orientadores aposta-se no 
crescimento de indicadores de coesão terri-
torial, de subsidiariedade política, de des-
centralização administrativa, de maior 
aposta na economia do Mar e das autono-
mias dos Açores e da Madeira. 
Para além disso, nestes documentos pro-
gramáticos são elencadas medidas concre-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

PSD: O Porto para “Acreditar” ou para ter “Direito ao  Futuro”?
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PUB

A ideia do sistema é selecionar por cooptação apenas 

aqueles que proporcionem perenizarão do próprio 

sistema. Para tanto, reclamam autonomia – a palavra 

que representa o ideário de todo corpo funcional.

A autonomia, invariavelmente propiciará melhor 

performance burocrática e também moldará a pre-

valência dos interesses corporativos, sempre con-

fundidos no discurso burocrático com o mais elevado 

interesse público. Parlamentos e governantes pos-

suem pouca ou nenhuma consciência do que seja 

conferir autonomia a organizações burocráticas.

Assim, ao cederem à demanda por autonomia, diri-

gentes mandatários desavisados dão início a verda-

deiros pesadelos estruturais nas tecno democracias 

modernas. Qualquer tentativa posterior de reestru-

turar, modernizar, enxugar ou eliminar burocracias, 

encontrará uma muralha de direitos adquiridos, ga-

rantias constitucionais, discriminações legais, privi-

légios incorporados, estatuídos no gozo da famosa 

autonomia funcional. Encastelados nesta torre lota-

da de garantias e direitos, o gestor empenhado na 

modernização estrutural encontrará raivosos 

burocratas.

A saída para esse impasse, infelizmente, não está nas 

Constituições em vigor. Porém, está na democracia.

Será preciso um choque de gestão e uma profun-

da mudança no sistema político – apontando para 

um novo pacto nacional e internacional – para 

eliminar esse câncer burocrático seguro em mi-

lhares de garantias legais e regulamentares, meta 

postas em sua defesa, contra o cidadão contri-

buinte e o Estado Democrático de Direito. Ou 

exterminamos essa praga burocrática, ou a buro-

cracia extermina a democracia.

Burocratas e burocracia

E
m textos de opinião anteriores, 
falamos já de Regionalização: a 
premência da mesma, num país 

exacerbadamente centralizado que 
canaliza 88% dos recursos públicos pa-
ra o Estado Central; os benefícios que 
incrementará, quer ao nível do reforço 
da democracia, com a aproximação da 
tomada de decisão da população e com 
a possibilidade de maior escrutínio por 
parte desta; e do ponto de vista econó-
mico, com a potencialização dos recur-
sos através de da implementação de 
políticas que capitalizam economias de 
escala. Procuramos também refutar 
estigmas fomentados por anti regiona-
listas, tais como a criação de uma nova 
classe política ou o aumento do tama-
nho do Estado. Importa, nesta reflexão, 
pronunciarmo-nos sobre as condições 
em que a Regionalização poder-se-á 
implementar e urge mais ainda conce-
bê-las face ao pouco tempo que falta 
para 2024, ano apontado para a realiza-
ção do referendo. Mais do que exortar 
os portugueses sobre a necessidade de 
regionalizar, importa esclarecer, na ple-
nitude da sua extensão, como é que a 
mesma concretizar-se-á; mobilizá-los a 
pronunciarem-se e receber deles uma 
resposta cabal sobre que tipo de orga-
nização de Estado pretendem.
Um primeiro elemento a definir deverá 
ser o mapa. Este, que na anterior con-
sulta pública foi um dos principais moti-
vos de discórdia, deve estar assente em 
diversos critérios:
- desde logo, que as regiões possuam 
dimensão suficiente para potenciar 
economias de escala e que seja possível 
tirar melhor proveito das sinergias en-
tre os diversos territórios circunscritos 
na mesma área regional;
- que se atenda às dinâmicas económi-
cas já existentes, considerando fatores 

tais como as diferentes atividades pre-
sentes nos territórios e a sua forma de 
organização; os movimentos pendula-
res das populações; os serviços disponí-
veis e o âmbito espacial dos mesmos; 
- que seja também considerada a identi-
dade das comunidades; o património 
histórico e cultural,  material  e 
imaterial; 
Uma das propostas poderia passar pelo 
atual mapa das CCDR’s, cujo organiza 
Portugal Continental em Norte; Cen-
tro; Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo; e 
Algarve. Para além de já ser um mapa 
conhecido dos portugueses, tem-se re-
velado adequado na gestão prossegui-
da pelas Comissões de Coordenação 
Regionais. Em detrimento do que foi 
apresentado em 1998, este possui a vir-
tude de não dividir o país em litoral e in-
terior, como acontecia, por exemplo, 
com o Norte de Portugal, o que poderia 
incitar ainda mais o agravamento das 
assimetrias. Importa, no processo de 
conceção do mapa, ter em conta a hete-
rogeneidade económica dos diferentes 
territórios que comporão as regiões, de 
modo a evitar criar zonas excessiva-
mente depauperadas ou abastadas em 
recursos financeiros e, pelo contrário, 
estimular a cooperação entre elas para 
fomentar o seu desenvolvimento.
Outra nota de destacado valor prende-
-se com as capitais administrativas das 
regiões e a localização das sedes dos 
seus órgãos: afirmar-se-á imperativo 
que estas não correspondam às atuais 
capitais de distrito nem se fixem em ter-
ritórios atualmente centrais no panora-
ma das regiões que concebemos, consi-
derando que a instalação destes órgãos 
de poder dinamizará as localidades que 
os receberem e, por conseguinte, opor-
tuno será destiná-las a áreas que neces-
sitam de estímulos.
Inúmeros outros elementos existem 
merecedores duma reflexão profunda 
e discussão universal para apurar as 
melhores condições para implementar 
a Regionalização, caso seja esse o desi-
derato dos Portugueses. 2024 está pró-
x i m o  e  n ã o  s e  o u v e  f a l a r  d e 
Regionalização. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

2024 está próximo e não se 
ouve falar de Regionalização

PSD: O Porto para “Acreditar” ou para ter “Direito ao  Futuro”?
tas como a reabilitação do sistema nacional 
de saúde, a aposta no reforço da educação e 
da ciência (como formas de formação inte-
gral que possam capacitar a autonomia dos 
jovens para as profissões que ainda não se 
conhecem), o reforço de relações laborais 
de maior confiança e estabilidade, a conso-
lidação do sistema nacional de pensões, a 
alteração do sistema político e eleitoral, o 
reforço da prevenção e combate à corrup-
ção e à fraude e à evasão fiscais, a transfor-
mação do sistema de fiscalidade do carbo-
no para que seja mais justo, a redução de 
burocracias na justiça, e uma aposta numa 
segurança nacional mais operacional.
O PSD sempre foi um partido de referen-
ciais ético-jurídicos fundamentais e vive 
nesta eleição a tentativa de terminar com o 
crescimento do Chega e da Iniciativa Libe-
ral, enterrar definitivamente algum projeto 
de regionalização ou outras estruturas do 
Estado e procurar uma reinvenção nas re-
formas necessárias no sector publico com 
inovação e mantendo princípios fundamen-
tais como a primazia da inviolabilidade da 
pessoa humana e do seu património, das li-
berdades individuais e familiares, da igual-
dade de género, da economia livre mas so-
cialmente responsável e com solidariedade 

social, de relações laborais equilibradas, do 
sindicalismo livre e da transparência da vida 
pública.
O PSD só voltará a ser um Partido hege-
mónico à direita do panorama partidário 
português se o PS voltar a levar o pais à ban-
carrota…e aí fica de novo ligado ao trabalho 
de resgate, ou se souber, eleição a eleição, 
captar os votos da Juventude e de uma am-
pla aglomeração de eleitores com três con-
dições cumulativas: uma liderança confiá-
vel, um projeto de governação credível 
moderno e compreensível e a fixação sem 
ambiguidades de linhas vermelhas aos ex-
tremismos e radicalismos, coisa que tem 
hoje muito significado político em Portugal. 
Certo de que Montenegro tem um ultimo 
grande desafio pela frente e Moreira da Sil-
va inicia uma corrida de fundo, os dois têm 
as características com as quais se faz um 
bom líder e melhor serão se conseguirem a 
união de todos os sociais democratas em 
torno do novo presidente do partido.
Por isso, no próximo Congresso do Porto 
(de onde Rio saiu e onde o Partido voltará á 
casa de partida), o PSD terá de mostrar uma 
nova cara ao país e o país não tem ligado na-
da ao PSD, é o PSD que tem de se ligar ao 
país para bem de todos nós portugueses!
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A Freguesia de Recarei re-
cebeu no passado dia 14 de 
m a i o ,  a  5 ª  E d i ç ã o  d o 
Workshop Património e 
Pintura, promovida pelo 
Município de Paredes e pe-
lo Projeto Paredes Integra 
CLDS 4G. A comemoração 
do Centenário da Mono-
grafia de Paredes (1922-
2022), de José do Barreiro, 
foi o tema da sessão. 

O objetivo da ação, conduzi-
da pela formadora Ana Ma-
ria Fernandes, é que os parti-
cipantes, inspirados no pa-
t r i m ó n i o  e  l u g a r e s  d e 
Recarei, transferissem para 
a tela as imagens e emoções 
captadas, através do pastel 
seco.  A iniciativa realizou-se 
na Junta de Freguesia de Re-
carei e foi acompanha pela 
vereadora Tânia Ribeiro.

O cantor Pedro Abrunhosa 
foi o rosto da primeira edi-
ção do evento #DiálogosIm-
prováveis, que encheu, na 
noite de quarta-feira, dia 18, 
o auditório da Casa da Cul-
tura de Paredes.
Na conversa com os jovens 
apresentadores, Ana Mar-
ques e Tomás Ferreira, Pe-
dro Abrunhosa partilhou a 
sua paixão pela literatura, 
pelas viagens e pela música.
A noite, que o artista des-
creveu como “sublime”, ter-
minou com a oferta de um 
retrato ao convidado, da 

autoria da artista plástica 
p a r e d e n s e ,  A n a  M a r i a 
Fernandes.
Na plateia estiveram o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre 
Almeida e os vereadores 
Francisco Leal, Beatriz Mei-
reles, Paulo Silva e Tânia 
Ribeiro. 
O projeto #DiálogosIm-
prováveis trará a Paredes, 
todos os meses, personali-
dades do panorama cultu-
ral e artístico, para sessões 
dirigidas, sobretudo, aos 
mais jovens.

Recarei recebeu workshop 
de Património e Pintura

Primeira edição de 
#Diálogosimprováveis 
trouxe Pedro Abrunhosa  
a Paredes 

A Casa da Cultura de Pare-
des foi palco no passado dia 
21 de maio da apresenta-
ção do livro “A Missão das 
Cidades no combate às Al-
terações Climáticas” de 
Jorge Cristino. 
Nas palavras de Jorge Cris-
tino este livro dá “destaque 
ao papel que as cidades po-
dem e devem desempe-
nhar no panorama interna-
cional em prol da sustenta-
b i l i d a d e  e  d a  s a ú d e 
planetária”. 
O autor é natural da Figuei-
ra da Foz, mestre em Rela-
ções Internacionais, espe-
cializado em Cooperação 
para o Desenvolvimento e 

e m  E s t u d o s  E u r o p e u s . 
Atualmente exerce fun-
ções como gestor público 
no setor empresarial do 
Estado, na área do ambien-
te. Foi chefe de gabinete do 
secretário de Estado do 

Ambiente, no XXI Governo 
Constitucional. Fundou e 
presidiu a várias associa-
ções cívicas e culturais e, ao 
nível autárquico, foi adjun-
to da vereação nas áreas do 
Ambiente, Serviços Urba-

nos, Mobilidade, Proteção 
Civil Municipal, Urbanismo 
e Relações Internacionais. 
É regularmente convidado 
como especialista em ini-
ciativas na área do desen-
volvimento sustentável e 
autor de vários artigos 
científicos e de opinião.
A apresentação do livro foi 
acompanhada pelo verea-
dor Francisco Leal e pelo 
vice-presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
Pimenta Machado, e con-
tou com a presença do De-
putado, José Carlos Barbo-
sa, e do presidente da Junta 
de Freguesia de Paredes, 
Artur Silva.

Livro “A Missão das Cidades no Combate  
às alterações climatéricas” apresentado em Paredes 

A 
exposição de ar-
tes plásticas “Sei 
q u e  e s t o u  e m 

viagem na palavra que se 
move” do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria de Bal-
tar, realizada no âmbito dos 
50 anos do nascimento do 
poeta, assinalados no ano 
passado, foi inaugurada dia 
17, na Casa da Cultura de 
Paredes.

Na sessão inaugural, es-
tiveram presentes os verea-
dores Francisco Leal e Bea-
triz Meireles, a Diretora do 
Agrupamento de Escolas, 
Maria Celeste Valério, o 
professor e estudioso da 
obra de Daniel Faria, Fran-
cisco Fino, entre outras 
personalidades.

A iniciativa contou com a 
apresentação do catálogo 
da exposição e com um mo-
mento de música, dança e 
poesia, protagonizado por 
alunos do Conservatório de 
Dança do Vale do Sousa e do 
Conservatório de Música 
de Paredes e pelo ator Fer-

nando Soares, seguidos de 
uma visita à exposição.

A mostra está patente 
até ao dia 1 de junho, na Ca-

sa da Cultura de Paredes, e 
pode ser visitada de segun-
da a sexta-feira, das 9h00 às 
1 2 h 3 0  e  d a s  1 4 h 3 0  à s 

17h00, e ao sábado e do-
mingo, entre as 10h00 e as 
12h30 e entre as 14h30 e as 
17h00.

Exposição revive  
poeta Daniel Faria
HOMENAGEM. Daniel Faria é um nome incontornável da história da freguesia de 

Baltar e do concelho de Paredes. Agora a sua vida e obra está a ser recordada na ex-

posição “Sei que estou em viagem na palavra que se move”, patente na Casa da 

Cultura de Paredes.
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CULTURA

PUB

Como é habitual, semanal-
mente, nos dias 10 e 11 de 
maio, o Grupo Sénior da Fun-
dação A LORD realizou mais 
uma atividade, o ateliê de tra-
balhos manuais “Flores de 
papel seda”. Foi um trabalho 

muito apreciado pelo grupo, 
onde em todas as sessões, 
reina a alegria e boa disposi-
ção. As seniores continuam a 
manter um sorriso no rosto e 
a envolver-se  com toda a ale-
gria nestas atividades.

A Colónia de Férias da Funda-
ção A LORD terá lugar entre 
os dias 11 e 15 de julho, na 
praia da Apúlia (Esposende) e 
destinar-se-á aos filhos dos 
associados da Cooperativa 
de Electrificação A LORD, 
com idades compreendidas 
entre os 6 e os 12 anos. As ins-
crições serão de 30 de maio a 
3 de junho das 9h00 às 12h30 
e das 13h30 às 18h00, na se-

de da Fundação A LORD.  Os 
documentos necessários da 
criança serão cartão de cida-
dão e o Boletim Individual de 
Saúde (Vacinas) atualizado e 
os documentos da/o mãe/pai 
serão Cartão de Cidadão e 
cartão de cooperador/a da 
Cooperativa de Electrifica-
ção A LORD.
E x i s t e  u m  l i m i t e  d e  4 7 
lugares.

Grupo sénior fez  
“Flores de papel seda”

Colónia de Férias 2022

E
m “Insónia”, Fer-
n a n d o  M e n d e s 
esteve a solo e en-

carnou a pessoa de Custó-
dio Reis, um vendedor de 
vinhos e licorosos, que vive 
com a corda no pescoço. 
Tanto financeiramente, co-
mo familiarmente. É o co-
mum português de classe 
média, que vive afogado em 
dívidas e créditos.

Custódio encontra-se à 
beira do divórcio. A mulher, 
Sónia, esgotou de vez a sua 
paciência para com o mari-
do que é cada vez mais um 
falhado e um tipo sem rumo 
ou grandes objetivos de vi-
da para além de comer, be-
ber e dormir.

É um marido ausente e 
um pai ainda mais. Não tan-
to por falta de amor, mas 
mais de energia… Custódio 
sente-se cansado, pesado e 
sem paciência. A única gi-
nástica que faz é financeira 
e a pouca pachorra que ain-
da vai tendo é para o traba-
lho. Aos 17 anos começou a 
trabalhar como padeiro. 
Hoje em dia, vende vinho, 
mas, na verdade, é quase 
tanto aquele que bebe co-
mo aquele que vende. Até 
gosta do que faz e acha-se 
entendido em vinhos, não o 
sendo verdadeiramente.

É, em boa verdade, um 

tipo sem grande profundi-
dade intelectual e sem gran-
des teses filosóficas. Por 
sua vez, é desenrascado e 
tem lábia de vendedor. O tí-
pico português de café que 
fala de tudo sem dizer qua-
se nada.

Certa noite, Custódio, 
que sempre teve preguiça 
de pensar muito na sua vida, 
pára para pensar e ao con-
trário de passar a noite a 
ressonar, como é seu hábi-
to, não consegue dormir. 
Tem uma terrível insónia. 

Uma insónia onde vai ques-
tionar tudo na sua vida e 
tentar encontrar soluções. 
Só que, por mais que grande 
parte dos seus problemas 
tenham soluções óbvias, 
para um homem que foi to-
da a vida assim, a mudança 
não parece fácil.

Assistimos, então, a uma 
hilariante crise interior pela 
qual, em tempo real, Custó-
dio vai passar, na tentativa 
de alcançar a paz de alma 
necessária para que volte a 
conseguir dormir.

Pelo meio desta “Insó-
nia” vamos assistindo a al-
guns programas de televi-
são que Custódio vai vendo 
para “ver se chama o sono”, 
onde Fernando Mendes 
protagoniza momentos 
muito improváveis com al-
guns dos seus amigos e co-
legas de toda a vida.

“Insónia”, um espectácu-
lo para brincar com coisas 
sérias.

No final, Fernando Men-
des foi aplaudido em pé pela 
sala repleta de lordelenses.

“Insónia” trouxe  
Fernando Mendes à A LORD
TEATRO. A Fundação A LORD levou a cabo a peça de Teatro “Insónia” da autoria e 

encenação de Roberto Pereira e que contou com o ator Fernando Mendes no pas-

sado dia 21 de maio pelas 21h30 no seu auditório. A Cooperativa A LORD e a em-

presa Ferreira & Oliveira foram parceiros imprescindíveis no apoio a este evento. 

Refira-se que a sala encheu para receber a estrela do programa da televisão pública 

“O Preço Certo”.
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NECROLOGIA

FALECEU

SERAFIM DIAS DA SILVA
Faleceu no dia 21 de maio com 81 anos.  
Era natural de Modelos- Paços de Ferreira  
e residente na Av. S. José, n.º 902, Vilela,  
Paredes. Era casado com Maria da Conceição 

Leal de Andrade e Silva.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 28 de 
maio pelas 19:30 horas na Igreja Paroquial de Modelos, Paços 
de Ferreira. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/ PAREDES

FALECEU

PAULO JOAQUIM 
 NEVES BARBOSA
Faleceu no dia 15 de maio com 50 anos. Era na-
tural de Vandoma-Paredes e residente na Rua 

Central de Vila Cova, nº. 422, Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
casado com Susana Carla Barbosa Nunes Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA ANJO  
CORREIA PIRES
Faleceu no dia 14 de maio com 59 anos.  
Era natural de Sande-Marco de Canaveses  

e residente na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos, n.º 58, Pare-
des. Era casada com António Augusto Ferreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA AMÉLIA BARBOSA
Faleceu no dia 12 de maio com 92 anos.  

Era natural de Sobreira-Paredes e residente  

na Rua Capela das Almas, n.º 387, Baltar,  

Paredes. Era viúva de Fernando Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MANUEL MALHEIRO 
DOS REIS
Faleceu no dia 19 de maio com 93 anos.  
Era natural de Cedofeita-Porto e residente  

na Rua da Ritinha, n.º 56, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Júlia 
de Sousa Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

Aos familiares  

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta  
sentidas condolências

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?
"oprogressodePAREDES"

O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 2º Esquerdo - Frente
Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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NOTÍCIAS/PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório Notaria, no dia 20 de maio de 

2022, exarada de fls. 125 a fls. 128 verso, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 206-A, foi lavrada 

uma escritura de Justificação Notarial, na qual foi justificante: ----------------

“COMBUSTÍVEIS VALE DO SOUSA, LDA.”, NIPC 504 109 120, sociedade comercial por quotas, com sede na 

Quinta da Roçada, na freguesia de Parada de Todeia, concelho de Paredes, matriculada na Conservatória do Re-

gisto Comercial de Paredes, sob o mesmo número, com o capital social, de cinco mil euros, representada pelos 

seus sócios José Fernando da Silva Pinto, Márcia Elisabete Barbosa Pinto e Bruno Alexandre Barbosa Pinto.

Mais certifico que nessa escritura, foi declarado o seguinte:  

Que a sociedade “COMBUSTÍVEIS VALE DO SOUSA, LDA.” é dona e legítima possuidora, com exclusão 

de outrem, do seguinte bem imóvel: 

Prédio urbano, composto por edifício de rés-do-chão, com logradouro junto, destinado a estabeleci-

mento de combustíveis e edifício de apoio, com a área coberta de duzentos e setenta e cinco metros 

quadrados e a área descoberta de mil, quatrocentos e vinte e vinco metros quadrados, sito na Rua dos 

Combatentes, nº 1530 (anterior lugar de Cruz das Almas) na freguesia de Parada de Todeia, concelho 

de Paredes, a confrontar de norte Estrada Nacional, de sul com Vitorino Ferreira de Sousa, de nascente 

com António Barbosa Leão e de Poente com Maria Isabel Barbosa da Fonseca, não descrito na Conser-

vatória de Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em nome da sociedade 

justificante, sob o artigo 632, com valor patrimonial de €112.325,72. 

Que, os primeiros ante possuidores do bem imóvel acima identificado, cujo registo de aquisição com 

base nesta escritura de justificação se irá requerer foram Maria de Lurdes Barbosa e marido Laureano 

Borges da Fonseca, casados sob o regime da comunhão geral de bens e residentes que foram no lugar 

da Cruz das Almas, da freguesia de Parada de Todeia, concelho de Paredes. 

Que se desconhece os segundos ante possuidores, dado o espaço de tempo decorrido. 

Que o acima identificado prédio urbano e hoje inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 632 foi 

construído pela sociedade e proveio do artigo urbano 625 da mesma freguesia, desconhecendo-se o 

artigo rústico de proveniência, assim como o artigo rústico da antiga matriz, por não terem elementos 

nem documentos que os refiram.

Que, efetivamente, a sua representada, Combustíveis Vale do Sousa, Lda.”, não é detentora de qualquer 

título que legitime o seu domínio sobre o bem imóvel supra identificado. 

Que o acima referido bem imóvel foi construído pela sociedade por eles aqui representada, no prédio que ad-

quiriu, ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo-se qual o artigo dado o lapso de tempo decorri-

do), por volta do ano de mil novecentos e noventa e nove, em dia e mês que não conseguem precisar, por compra 

verbal feita a Maria de Lurdes Barbosa e marido Laureano Borges da Fonseca, casados sob o regime da comu-

nhão geral de bens e residentes que foram no lugar da Cruz das Almas, da freguesia de Parada de Todeia, conce-

lho de Paredes, ato que nunca foi formalizado e ao qual atribuíram à data o valor de mil euros.

Que, desde aquela data, e sem qualquer interrupção, a sua representada tem usado e fruído do referido 

prédio, dele extraindo todas as utilidades e proveitos, com ânimo de quem é dono, designadamente, inicial-

mente limpando e avivando as estremas, realizando obras de construção e posteriormente de conservação 

e beneficiação, utilizando-o para atividades relacionadas com a prossecução dos seus fins sociais, tudo isto 

à vista de todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesava direitos de outrem. 

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de 

vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por USUCAPIÃO, que expressamente invoca, justificando 

o direito de propriedade da sua representada para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, 

dado o modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhe permita fazer 

prova do seu direito de propriedade perfeita. 

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

A 
sessão foi acom-
p a n h a d a  p e l o 
presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, que 
abordou os desafios e opor-
tunidades para o desenvolvi-
mento de Paredes, desta-
cando os pontos fortes e fra-
cos do concelho. 

“A localização de Paredes 
e os seus acessos, a popula-
ção jovem, as empresas que 
prestam serviços a outras 
que se queiram instalar, são 
alguns dos pontos fortes do 
concelho, contudo este exe-
cutivo está atento aos pon-
tos fracos como a falta de 
serviços essenciais nas Zo-
nais Industriais, a fraca rede 
de transportes, e a falta de 
mão-de-obra qualificada”. 
“Investir nas Zonas Indus-
triais, criar condições para 
que a população ativa seja 
qualificada, mostrar aos jo-
vens que é bom viver e traba-
lhar em Paredes, continuar a 
criar um concelho competiti-

vo ao nível fiscal” foram algu-
mas das medidas apresenta-
das por Alexandre Almeida 
para o desenvolvimento de 
Paredes. 

O painel foi moderado pe-
lo Administrador do Grupo 
Editorial Vida Económica, 
João Luís de Sousa, e contou 
ainda com as intervenções 
do presidente da ASEP, Sil-
vestre Carneiro, do presi-
dente da CESPU, António 
Almeida Dias, e dos empre-
sários Vasco Rocha da Mani-
towoc Francisco Macato da 
Interfer, Salvador Silva da 
Wewood, Mário Leite da Fe-
nabel, Pedro Oliveira da 
NewCoffee, Paulo Pereira 
da Belmoda e Abílio Pacheco 
da Bifase.

Na conferência estiveram 
presentes as vereadoras 
Beatriz Meireles e Tânia Ri-
beiro, presidentes das Jun-
tas de Freguesia, empresá-
rios e duas turmas da Escola 
Secundária de Vilela e da Es-
cola Secundária de Lordelo.

Conferência 
debateu 
Paredes
CONFERÊNCIA. Decorreu no passado dia 
24 de maio, na Casa da Cultura de Paredes, 
a Conferência Crescimento e 
Sustentabilidade em Paredes promovida 
pela Câmara Municipal, a ASEP – 
Associação de Empresas de Paredes e o 
Grupo Editorial Vida Económica. 
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