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ANÍBAL 
RUÃO
Antigo diretor do  
Progresso de Paredes 1927 - 2022
HOMENAGEM. Aníbal Ruão foi, entre muitas atividades, proprie-
tário e diretor d’O Progresso de Paredes, durante 40 anos. Foi 
ainda a pessoa que abriu a primeira sapataria, a primeira livraria, 
o primeiro depósito de tabaco e herdou a primeira tipografia, de 
Paredes. HOMENAGEM  //  PÁGS. 8 e 9

A fome anda de  
mão dada com  
a pobreza e há quem 
viva para combater 
estes flagelos
POBREZA. A média de rendimentos por agrega-
do familiar está nos 1000 euros por mês no con-
celho, com dados de 2020. A Casa Amiga e a Cruz 
Vermelha da Sobreira têm vindo a ajudar quem 
precisa de alimentos, mas este ano a situação tem 
vindo a agravar-se. DESTAQUE  //  PÁGS. 12 e 13

Taxa de 
Gestão de Resíduos  
já é aplicada 
em Paredes
AMBIENTE  //  PÁG. 21

A festa das castanhas  A festa das castanhas  
invadiu o concelho invadiu o concelho 
SOCIEDADE  //  PÁG. 6
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EDITORIAL/TRIBUTO

Ao longo da vida vamo-nos 
cruzando com outras pessoas 
que nos permitem descobrir a 
diversidade de dons humanos. 
Escrevo esta Homenagem, 
ainda antes de se completar 
um mês desde que perdi mais 
um amigo de longa data. É difí-
cil selecionar apenas uma pa-
lavra para o descrever, mas 
neste momento vou escolher 
a palavra empreendedor. Esta 
é uma qualidade de Aníbal Au-
gusto de Barros Ruão, conhe-
cido entre os amigos mais ve-
lhos por “Nini Ruão”. Pareden-
se de gema, nasceu em 1927 e 
completou 95 anos em 2022. 
Filho do fundador do jornal “O 
Progresso de Paredes”, fre-
quentou o ensino secundário 
no Porto e começou cedo a vi-
da de trabalho na área comer-

cial, seguindo as pisadas do 
pai. Casou com Carolina da 
Conceição Teixeira Barbosa 
Ruão, e teve sete filhos (José 
Camilo, Augusto Manuel, Ca-
rolina Maria, Joaquim Jesus, 
Aníbal Augusto, Luís Marceli-
no e Adelaide Augusta). Na 
sua vida profissional teve vá-
rios negócios em simultâneo 
que foram marcantes na dinâ-
mica comercial da Vila de Pa-
redes. Uma conhecida sapata-
ria, uma papelaria onde se po-
dia encontrar tudo que se 
imaginasse, mais tarde uma 
tabacaria e, naturalmente, a 
tipografia onde era impresso 
o jornal. Abriu ainda um café, 
o “Arco Íris” em que envolveu 
um irmão. Mas o seu caráter 
empreendedor e de envolvi-
mento social ia mais além, e 

assim teve participações rele-
vantes como Irmão e membro 
da Mesa Administrativa da 
Misericórdia, no grupo de tea-
tro de Paredes e no grupo co-
ral da igreja; partiu dele a ini-
ciativa de constituir uma co-
m i s s ã o  p a r a  s e  r e a l i z a r 
anualmente as Festas da Vila; 
durante anos organizou Pas-
sagens de Ano muito concor-
ridas, que congregavam inú-
meros Paredenses e amigos 
que vinham, por exemplo, do 
Porto, tal era a fama dessas 
festas. O seu envolvimento 
com o desporto traduziu-se 
na condição de sócio nº 1 do 
União Sport Clube de Paredes 
à data da sua morte. Se duran-
te anos deu a oportunidade 
aos filhos de passar férias na 
praia, mesmo enquanto ficava 

a trabalhar com a esposa nos 
negócios da família, juntando-
-se aos filhos ao fim de sema-
na, com a reforma veio a liber-
dade para viajar e visitar paí-
s e s  d i v e r s o s  e m  v á r i o s 
continentes (Europa, Ásia, 
África, Américas do Norte, 
Central e do Sul) em viagens 
organizadas por um amigo do 
concelho. Em 2020, já ultra-
passados os 90 anos, apare-
ceu nas notícias a nível nacio-
nal, por ter resistido a uma 
grave infeção pelo vírus da 
COVID-19, numa altura em 
que ainda não havia vacina. 
Mais tarde, voltou a superar 
uma nova infeção. Homem de 
boa disposição de espírito, 
olhava sempre para diante, 
para criar e inovar, para con-
cretizar ideias. Era um exem-

plo de força, de persistência e 
de confiança em construir um 
futuro melhor. Deixa uma boa 
memória para nós que tive-
mos o privilégio de conviver 
com ele. Como um dos milha-
res apreciadores do seu pas-
sado, entendo-o merecedor 
de Ato Público.

Aníbal Augusto de Barros Ruão

T
odos têm Homens 
na sua vida a mar-
cá-la, quer pela re-

cordação quer pelo exem-
plo e eu não sou diferente 
d e  t o d a s  a s  o u t r a s 
pessoas.
E esta semana de Novem-
bro que passou é marcada 
no meu calendário pes-
soal por efemérides rela-
cionadas com os Homens 
mais importantes da mi-

nha vida, e que escolhi ho-
je recordar porque é im-
portante ter memória.
Primeiro o meu Pai, Luís 
dos Santos Ribeiro, que 
faleceu em 13 de novem-
bro,  há quase 20 anos. 
Q u a s e  c o m o  d i z e r , 
ontem.
Incrível, e muitos dos lei-
tores já devem ter passa-
do por isto, que parece 
que o tempo não passa, ou 
se passa, não deixa esque-
cer, como acontecerá à 
maior parte das coisas 
que se passaram há 20 
anos atrás.
É mais do que uma sauda-
de,  é  mais  do que uma 
lembrança, parece que é 

termos presente quem 
sabemos bem que não o 
está.
Ou talvez esteja, na medi-
da em que os que partem 
continuam em nós, e, no 
caso do Pai, o que somos 
deriva direta e genetica-
mente dele, de quem so-
m o s  n a t u r a l m e n t e  a 
continuação   
O outro Homem querido 
da minha vida é o meu ir-
mão Luís Filipe (raramen-
te o chamava por um só 
dos nomes, mas pelo con-
junto dos dois, fosse qual 
fosse a razão para tal de-
seconomia), Luís Botelho 
Ribeiro para o Mundo que 
não o nosso, o da nossa in-

fância, adolescência e de 
jovens adultos, de tantas 
partilhas em que ficou 
tanto por partilhar …
Que, aposto, iria adorar 
jogar Padle comigo e fa-
ríamos a dupla fraternal 
mais temida do universo. 
Já não seremos parceiros 
de velhice, como seria tão 
bom que fosse, mas o des-
tino não quis assim, e há 
que nos conformarmos.
A 17 de novembro faria 
55 anos o que é um núme-
ro bonito por se repetir o 
5, que segundo a numero-
logia corresponde à res-
p o n s a b i l i d a d e  e  à 
versatilidade.
Duas caraterísticas que 

assentam como uma luva 
ao meu irmão, como bem 
sabe quem o conheceu.
Hoje, como é normal, não 
podiam ter outra direção 
as minhas memórias es-
pelhadas nas palavras 
deste editorial.
Se calhar com o objetivo 
maior de inspirarem os 
outros três Homens da 
minha vida, que seguem 
os meus passos (quando 
l h e s  d á  p a ra  i s s o) ,  e  a 
quem aconselho (este pe-
lo menos é sábio conse-
lho, acho eu) de seguirem 
os passos do meu Pai e do 
meu Irmão.
Que é o que eu próprio 
faço.

EDITORIAL

Os homens da minha vida
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

4.ª Parte da 2.ª ametade 

da 1.ª ametade 

do Casal do Lameiro

No ano de 1620, se fez prazo de uma 

parte desta ametade, que está no li-

vro C, fls. 146, a Mamede João (filho 

de Isabel João, defunta) e para a mu-

lher com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas; 

a 2.ª vida nomeará a 3.ª vida. Com ren-

da de uma libra de cera e 3 reis (em di-

nheiro). Tem este prazo de lutuosa 

outro tanto como de renda.

Provavelmente, a mãe de Mamede 

João, Isabel João, era a mulher de 

Gaspar Duarte, referenciado na 1.ª 

ametade da 1.ª ametade do Casal do 

Lameiro.

M a m e d e  J o ã o  c a s o u  e m 

01/07/1640, na igreja paroquial da 

Capela, com Catarina Antónia, filha 

de Gonçalo António e de sua mu-

lher, Maria Gonçalves, que casaram 

a 15/04/1600 na referida igreja e 

foram moradores no lugar de Vila 

Meã, freguesia da Capela. (S.G.)

Mamede João fez testamento em 

que deixou a sua parte a seu parente 

Gonçalo de Sousa, em paga das sol-

dadas que lhe devia. Foi tabelião 

João Carvalho,  de Melres,  em 

19/10/1686. A Mesa Abacial de Pa-

ço de Sousa deu autoridade e a no-

meação, em 3.ª vida, foi feita numa 

petição aparte.

Gonçalo de Sousa era filho de Do-

m i n g o s  d e  S o u s a  ( f a l e c e u  a 

16/04/1666) e de sua mulher, Maria 

Antónia. Casou a 01/12/1657, na 

igreja da Sobreira, com Isabel Antó-

nia (faleceu a 03/08/1686), filha de 

Gonçalo Martins e de sua mulher, 

Isabel Antónia.

Gonçalo de Sousa e sua mulher fo-

ram moradores no lugar de Santa 

Comba e tiveram, pelo menos, os 

seguintes filhos:

* Inácio, batizado a 03/02/1658, na 

Sobreira, tendo por padrinhos: Ma-

nuel (filho de Catarina da Fonseca) e 

Maria (filha de Santos da Rocha), 

todos do lugar de Santa Comba.

* Comba, batizada a 29/12/1660,

 teve pouco tempo de vida.

* Maria, crismada na Sobreira.

* Manuel, crismado na Sobreira.

* Miguel, crismado na Sobreira.

* Gonçalo, crismado na Sobreira.

Nenhum destes filhos casou na So-

breira. Provavelmente, não houve 

descendência.

Em 26/02/1727, a Mesa Abacial de 

Paço de Sousa fez prazo desta parte 

a Belchior João, em 1.ª vida, e a sua 

mulher, Luzia da Silva, em 2.ª vida, e 

para um filho ou filha de entre am-

bos, em 3.ª vida. Com a renda acima 

e de acrescentamento meia quarta 

de cera. Tem este prazo de lutuosa 

outro tanto como de renda. Foi ta-

belião Tomás Teixeira, serventuário 

de Manuel Teixeira de Figueiredo.

Este Belchior João e sua mulher, Lu-

zia da Silva Reis, eram possuidores 

da 1.ª ametade deste Casal.

Tudo indica que esta parte foi ane-

xada à 1.ª ametade da 1.ª ametade 

do Casal do Lameiro.

Nota: A mulher de Belchior João, 

Luzia da Silva Reis, era filha de José 

da Silva Viana e de sua 1.ª mulher, 

Maria dos Reis, moradores na fre-

guesia do Canedo.

José da Siva Viana era filho de João Ma-

nuel da Silva e de sua mulher, Maria 

Baltazar, moradores no lugar do Samei-

ro, freguesia de Canedo. Casou em:

1.as núpcias, com Maria dos Reis, 

filha de Tomé Pinto e de sua mulher, 

Maria Antónia, moradores na fre-

guesia de Canedo;

2.as núpcias, a 29/11/1721, na igre-

ja de Aguiar de Sousa, com Maria de 

Sousa Martins, filha de João de Sou-

sa Baltazar e de sua mulher, Paula 

Martins, moradores no lugar de Al-

vre, freguesia de Aguiar de Sousa;

3.as núpcias, a 29/04/1726, na igreja de 

Aguiar de Sousa, com Mariana Moreira, fi-

lha de Manuel Rodrigues e de sua mulher, 

Maria Rodrigues, moradores no lugar de 

Alvre, freguesia de Aguiar de Sousa.

(continua)

Casal do Lameiro – V
(aldeia de Santa Comba) (continuação da edição anterior)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

PUB
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Nos dias 11, 12 e 13 de no-
vembro, o programa do Se-
minário Nacional dos Jo-
vens Repórteres para o Am-
biente 2022 reuniu cerca de 
100 jovens de todo o país, 
num fim de semana repleto 
de atividades relacionadas 
com o ambiente.
Numa iniciativa organizada 
pelo ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa, 
em parceria com o Municí-
pio de Paredes, esta contou 
com diversos workshops, 
saídas de campo e trabalhos 
sobre o Ambiente foram as 
atividades desenvolvidas.
Dois Vereadores da Câmara 
Municipal entregaram lem-
branças e falaram sobre o 

papel da atividade no conce-
lho. Paulo Silva, Vereador da 
Educação faz rescaldo posi-
tivo da atividade e revela 
que “Quando chegamos à 
Câmara Municipal tínhamos 
apenas duas Eco-Escolas e 
agora temos praticamente 
todas envolvidas neste pro-
jeto”. Francisco Leal, Verea-
dor do Ambiente reforçou o 
trabalho do Município nesta 
matéria “os problemas am-
bientais têm sido uma das 
maiores preocupações do 
Município” e que é impor-
tante “contributos como os 
dos jovens repórteres para 
nos alertar para situações 
e m  q u e  é  n e c e s s á r i a 
intervenção”. 

Seminário Nacional  
dos Jovens Repórteres para o Ambiente 2022

A
ntes do “felizes para 
sempre”, os noivos 
podem escolher o re-

gime de bens que desejam 
adoptar para a sua vida de 
casados. Pois que, sendo o 
casamento um contrato en-
tre duas pessoas que tem o 
objetivo de constituir famí-
lia, a escolha do regime de 
bens vai produzir efeitos na 
esfera patrimonial do casal, e 
determinar a quem perten-

cem os bens do casal. O regi-
me de bens no casamento 
está consagrado nos artigos 
1717.º e seguintes do Código 
Civil, e a nossa lei estabelece 
três regimes de bens: Comu-
nhão de bens adquiridos, co-
munhão geral de bens e se-
paração de bens.
No regime da comunhão de 
bens adquiridos, pertencem 
a cada cônjuge os bens que 
tinham antes de casar, e os 
bens que adquirem após e 
durante o casamento por he-
rança, doação, ou através de 
dinheiro anterior ao casa-
mento. E pertencem a ambos 
os cônjuges, os bens adquiri-
dos depois do casamento, 
onde se inclui o rendimento 
do trabalho. A este conjunto 

de bens dá-se o nome de pa-
trimónio comum.
Outro regime de bens é o da 
comunhão geral de bens, nes-
te regime a regra é que todos 
os bens, independentemente 
da sua origem, antes ou depois 
do casamento, pertencem a 
ambos os cônjuges. Porém, a 
lei estabelece que apenas per-
tencem a cada um dos cônju-
ges, por exemplo, as suas rou-
pas, a sua correspondência, e 
os bens doados ou deixados 
quando a pessoa que doou ou 
o testador tiver determinado 
que não quer que os bens pas-
sem a pertencer a ambos. 
Temos também o regime da 
separação de bens, de acor-
do com este regime, cada um 
dos cônjuges é proprietário 

dos bens que adquiriu, por 
qualquer forma, antes e de-
pois de casar. Todavia, pode 
acontecer que, determina-
dos bens tenham sido adqui-
ridos por ambos os cônjuges. 
Nesse caso, os dois são pro-
prietários dos bens, não co-
m o  c a s a l ,  e  s i m  c o m o 
comproprietários.
A escolha do regime de bens 
é feita por convenção ante-
nupcial, e o casal escolhe li-
vremente o regime que pre-
tende que se aplique ao seu 
casamento.
Quando o casal não escolhe 
um regime de bens, aplica-se 
o regime de comunhão de 
bens adquiridos, este é o re-
gime supletivo, aplicado aos 
casamentos contraídos em 

ou após 1 de junho de 1967. 
De ressalvar que, existem ca-
sos específicos que a lei impõe 
que o regime de casamento 
seja o da separação de bens, é 
por exemplo o caso de os noi-
vos à data do casamento te-
rem 60 anos ou mais.
Outro caso específico, que a 
lei impõe que não possa ser 
escolhido o regime da comu-
nhão geral de bens, é no caso 
de os noivos já terem filhos 
não comuns, mesmo que se-
jam maiores de idade ou 
emancipados.
Por tudo isto, quando decidir 
casar é importante uma es-
colha em consciência do re-
gime bens do seu casamento, 
pelos efeitos que podem ad-
vir dessa escolha.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Casamos?!

PRÉMIOS
Paredes um dos “Melho-
res Municípios para Viver”
O Município de Paredes leva 
para casa uma menção hon-
rosa, nos Prémios “Melhores 
Municípios para Viver – Boa 
Governação Local, Melhor 
Qualidade de Vida.” O evento 
decorreu na cidade de Coimbra 
e contou com o Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida. O galardão 
é promovido pelo Instituto de 
Tecnologia Comportamental, 
em parceria com o Jornal de 
Notícias e a Faculdade de Direi-
to da Universidade de Coimbra.

CURTA
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RICARDO LEAL
texto

O São Martinho é celebrado todos 
os anos a 11 de novembro, e nesta 
data surgem, um pouco por todo o 
lado, convívios para celebrar esta 
data e claro, com muitas castanhas 
assadas. 
Os funcionários da Câmara Munici-
pal de Paredes reuniram-se no Cen-
tro Escolar de Paredes para parti-
lhar um momento de confraterniza-
ção entre colegas e comer castanhas 
assadas.
A Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes também recebeu o São Marti-
nho em festa. Tanto os colaborado-
res como os utentes se uniram à 
volta da fogueira para celebrar a da-
ta. Música ao vivo, dança, vinho no-
vo, aletria e castanhas não faltaram 
para comemorar.
O Vereador Paulo Silva acompa-
nhou o Magusto no Jardim de Infân-
cia de São Marcos, em Rebordosa, 
uma iniciativa organizada pela Asso-
ciação de Pais em colaboração com 
professores e alunos.
A Associação para a Inclusão de Jo-
vens e Adultos realizou um jantar 
solitário e um Magusto, no passado 
dia 12. Foram muitas as pessoas que 
se juntaram na Quinta da Batalha 
para celebrar a quadra, neste evento 
solidário. A Vereadora Tânia Ribeiro 
acompanhou o Magusto da Associa-
ção de Apoio à Terceira Idade de São 
Miguel de Beire, que contou com a 
atuação do grupo musical “Cantares 
ao Desafio” com Augusto Moreira e 
Maria do Carmo. Também visitou a 

feira de São Martinho na EB de Re-
carei e no Centro Escolar de Bita-
rães. Em ambas as feiras era possível 
encontrar para venda diversos pro-
dutos tradicionais tais como frutas, 
legumes, compotas entre outros.
Na Madalena, dia 12 de novembro, 
foi dia de “Arraial de São Martinho” 
organizado pela Associação Aramis, 
que completou um ano de existên-

cia. A desfolhada foi um dos momen-
tos altos do evento. A  música  estive 
a cabo do Grupo de Bombos da Ma-
dalena, das Concertinas de Mouriz e 
Unidos na Borga.
Os Bombeiros Voluntário de Lorde-
lo também organizaram um Magus-
to no passado dia 12 de novembro, 
que  contou com a presença do Ve-
reador Francisco Leal.

A festa das castanhas invadiu o concelho 
MAGUSTOS. Das escolas, às Associações e passando pelos funcionários do Município, todos se juntaram para celebrar o São Martinho 

e comer castanhas. O executivo do Município de Paredes, acompanhou os magustos pelo concelho.

PUB

Metade Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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Decorreu no passado dia 4 de no-
vembro, a Tomada de Posse dos Ór-
gãos Concelhios do PS Paredes, para 
a eleição de José Carlos Barbosa num 
terceiro mandato. O atual deputado 
socialista da Assembleia da Repúbli-
ca, utilizou as redes sociais para agra-
decer o momento escrevendo: “Agra-
deço aos muitos militantes e simpati-
zantes socialistas que estiveram 
presentes neste momento especial”. 
Acrescentou ainda, que o trabalho 
prosegue para “continuar a desen-
volver o Concelho de Paredes.”

José Carlos Barbosa, destacou-se 
ao ter abordado no parlamento, o 
atual plano para a ferrovia nacional: 
"Nos últimos três anos fez-se aquilo 
que deveria ter sido feito em três dé-
cadas. Como dizem os especialistas 
uma verdadeira 'revolução na Ferro-
via'”. Recordando ainda que pratica-
mente toda a via férrea em Portugal 
está em obras. Posteriormente, de-

fendeu também que é crucial salvar a 
EFACEC pois “Trata-se de salvar uma 
empresa que ao longo de décadas re-
cebeu dezenas de jovens engenhei-
ros, recém licenciados, e deu-lhes 
experiência para inovar e desenvol-
ver tecnologia”.

O deputado falou da “ETAR de 
Paços de Ferreira, que está a causar 
graves problemas ambientais no lei-
to do Rio Ferreira”, considerando 
necessário realizar mais investi-
mento para resolver o problema dos 
afluentes de águas residuais. Foi 
lembrado pelo próprio, o investi-
mento que tem sido feito pelos “au-
tarcas de Paços de Ferreira, Hum-
berto Brito, e de Paredes, Alexandre 
Almeida, para ultrapassar os proble-
mas. Com o apoio do Governo foram 
investidos cerca de 5 milhões de eu-
ros, mas, infelizmente, e por várias 
razões técnicas, não foi possível re-
solver os problemas da ETAR”.

José Carlos Barbosa toma posse  
para um terceiro mandato
PS PAREDES. Na liderança da Comissão Política do PS/Paredes, José Carlos Barbosa mostra-se confiante em mais um mandato. O polí-

tico tem sido destaque nas últimas sessões do Parlamento.

A Tomada de Posse dos Órgãos Con-
celhios do PSD Paredes, decorreu no 
passado dia 4 de novembro pelas 
21h30 na sede concelhia. O Presi-
dente da Distrital do Porto, Sérgio 
Humberto, e o Vice-Presidente do 
PSD, Paulo Cunha marcaram presen-
ça na cerimónia. O evento contou 
com as mais diversas personalidades 
do partido “que encheram por com-
pleto a sede do Partido Social Demo-
crata em Paredes”.
Sérgio Humberto, declarou todo o 
seu apoio à equipa liderada por Ricar-
do Sousa e que a sua presença no 
evento é para demonstrar que “que o 
PSD está vivo”.
Paulo Cunha, recordou no seu dis-
curso a governação social democrata 
em Paredes e afirma que: “Tão rapi-
damente quanto possível esta Câma-
ra deve voltar a ser governada pelo 
PSD porque significa ser bem gover-
nada e ter capacidade de execução”. 
Acrescentou ainda que os “pareden-
ses terão essa memória, o que foi Pa-

redes enquanto foi governado pelo 
PSD” e demonstrou total confiança, 
na equipa liderada por Ricardo Sousa 
para reconquistar a gestão do muni-
cípio. Ambos afirmaram que o PSD 
de Paredes. Ricardo Sousa afirmou 
que terá “uma oposição transparen-
te, séria e atenta”. Na sua opinião é 
importante “ser ainda mais opositor 
a Alexandre Almeida, para que os pa-
redenses não sejam ludibriados com 
falsas promessas”.

Ricardo Sousa lutará 
por “uma oposição  
transparente, séria e atenta”
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Faleceu Aníbal Ruão, diretor do Progresso  
de Paredes por 40 anos e filho do seu fundador
HOMENAGEM. Aníbal Ruão foi, entre muitas atividades, proprietário e diretor d’O Progresso de Paredes, durante 40 anos. Foi ainda a 

pessoa que abriu a primeira sapataria, a primeira livraria, o primeiro depósito de tabaco e herdou a primeira tipografia, de Paredes.

INÊS PINTO CORREIA
texto

A 4 de novembro deste ano faleceu 
Aníbal Ruão, uma das figuras mais 
marcantes da cidade de Paredes. 
Um empreendedor nato, homem de 
família, de negócios e da sua comuni-
dade, deixa agora um vazio para os 
muitos que tiveram o prazer de con-
viver com ele. 
Aníbal Augusto de Barros Ruão, nas-
ceu a 15 de março de 1927, natural 
de Besteiros, Paredes,. Casou a 6 de 
Novembro de 1966, com Carolina 
Ruão. Tiveram sete filhos. 
O seu pai abriu a primeira tipografia 
de Paredes e fundou o jornal “O Pro-
gresso de Paredes”, quando faleceu 
aos 55 anos, foi Aníbal que ficou à 
frente da gráfica e do jornal. Durante 
40 anos assumiu o cargo de diretor, 
até que acabou por vender os dois 
negócios ao Sr. José Maria Alves. Que 
havia sido seu funcionário uns anos 
antes e que acabou por se estabele-
cer por conta própria com o impulso 
de Aníbal. 
Manuel Ruão ainda se lembra de aju-
dar a compor o jornal, que era feito 
letra a letra e de o levar para revisão a 
pé, a um senhor que morava no Par-
que José Guilherme. 
Um dia, graças aos encontro de Im-
prensa não Diária visitou Angola, 
onde tinha um grande amigo e padri-
nho do seu segundo filho, ficou mara-
vilhado, pensou em vender tudo e 
mudarem-se para Angola, felizmente 
não deu tempo para isso, aconteceu o 
25 de abril e como diz o filho “foi uma 
sorte, senão tínhamos perdido tudo”.
Abriu a primeira sapataria de Pare-
des, a primeira livraria, que foi única 
durante muitos anos, a primeira em-
presa de distribuição de tabaco. e 
ainda o Café Arco Íris para o seu ir-
mão Augusto, um café que foi um 
marco na cidade. 
O filho Manuel Ruão contou-nos um 
pouco da história do seu pai, explicou 
que era uma homem de trabalho, an-
tes de se reformar nunca tirou férias, 
mandava os sete filhos de férias e 
apenas ao fim de semana ele e a espo-
sa se juntavam aos filhos. 
Para além dos negócios foi ainda o Sr. 
Aníbal Ruão que criou as primeiras 
Festas da Vila, que ainda hoje se reali-
zam, mas como Festas da Cidade. 
Criou uma festa de Passagem de Ano, 

que era celebrada no Salão Nobre da 
Câmara, e que atraia população do 
Grande Porto, numa gala distinta .
Fez ainda parte do grupo de teatro, 
onde desempenhava quase sempre 
papéis de mulher. 
Durante 20 anos fez parte da mesa 
da Misericórdia de Paredes, como 
Tesoureiro, “ia lá todos os dias, por-
que gostava de ter tudo direitinho”, 
explica o filho. 
Era ainda o Sócio n.º 1 do União Sport 
Clube de Paredes. Ficou extrema-
mente triste quando  passaram os jo-
gos do Paredes para a Cidade Des-
portiva. Até essa data todos os do-
mingos ia ver o seu clube, e a partir daí 
nunca mais assistiu a nenhum jogo. 

Nos últimos anos a sua saúde foi pio-
rando, uma vez que sofria de demên-
cia, por este motivo nem se aperce-
beu que o seu Paredes tinha subido à 
Liga 3. 
O filho explica  ainda que, com muita 
pena, não chegou a ver o regresso do 
Paredes à sua casa de sempre. 
Após a reforma decidiu aproveitar a 
vida e passou a viajar com frequência, 
pode dizer-se que conheceu quase o 
mundo todo. Viaja sempre através do 
Sr. Pinto Lopes, que sabia que se Aní-
bal Ruão fosse, a viagem teria lotação 
esgotada. Um dia Manuel juntou-se 
ao pai numa das viagens e percebeu o 
motivo, o pai mudava completamen-
te nestas viagens, “em Paredes ele 
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Obra de Caridade  ao Doente ao Paralítico
Rua Padre Dr. Joaquim Alves Correia, 20

4580-121 PAREDES

Tlf.: 255 785 029 | Tlm.: 919 492 742

CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL 
Eu, Pe. Feliciano Garcês, Presidente da Assembleia Geral da OCDP, de acordo com o estabelecido no nº 1 e 2 
do artigo 23º dos Estatutos da OCDP, convoco para o dia 30 de Novembro de 2022, pelas 20 horas, a Assem-
bleia Geral, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
1 – Quórum de instalação; Lista de presenças;
2 – Leitura da ata da Assembleia anterior;
3 – Apresentação de contas;
4 – Outros assuntos;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
 – Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2022 – 2025:
Nota: No verso consta a metodologia sobre as eleições, pelo que se remete para aí a sua leitura

Se à hora marcada não estiverem presentes sócios em número suficiente, esta reunirá 1 hora depois, com os 
sócios presentes.

Paredes, 16 de outubro de 2022

O Presidente da Assembleia-Geral
Pe. Feliciano Garcês

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(30 de Novembro.2022):

Ponto Único: Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2022 – 2025:
Metodologia:
A) A apresentação das candidaturas efetua-se pela entrega ao Presidente da Assembleia Geral de Lista dos 

candidatos à eleição para os vários órgãos da Associação, devidamente subscrita por associado elegível;
B) As listas propostas deverão conter obrigatoriamente a indicação dos candidatos efetivos e dos suplentes, 

para todos os órgãos sociais, conforme modelo que na folha em anexo se junta;
C) As Listas de candidaturas devem ser apresentadas até às 15h00 do dia útil imediatamente anterior ao dia 

designado para a reunião da Assembleia Geral, ou seja, até ao dia 29 de Novembro de 2022, em envelope fe-
chado com a indicação “Lista para Eleição aos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2022/2025”, seguindo o modelo 
que junto se anexa;

D) Cada Lista terá no máximo 15 minutos para apresentar o seu programa geral, nomeadamente os objeti-
vos sociais a que se propõe, a resposta social a implementar, a metodologia de prestação de contas à Segurança 
Social, a forma de obrigação de cooperação com os diversos organismos, entre outros. O critério de apresen-
tação será o da ordem de chegada das propostas ao Presidente da Assembleia Geral;

E) A votação será secreta pelos presentes na Assembleia-geral legalmente constituída e para efeitos de 
deliberação será definido por maioria dos presentes;

F) Divulgação dos resultados da votação;

O Presidente da Assembleia-Geral
Pe. Feliciano Garcês

Proposta de Lista para Eleição dos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2022/2025

PUB

PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente – ….

Vice-Presidente – ….

Secretário – ….

PARA A DIRECÇÃO:

Presidente – ….

Vice-presidente – ….

Secretário – ….

Tesoureiro – ….

Vogal – ….

Vogal – ….

Vogal – ….

PARA O CONSELHO FISCAL:

Presidente – ….

Vogal – ….

Vogal – ….

SUPLENTES:

1º Suplente - ….

2º Suplente - ….

3º Suplente - ….

4º Suplente - ….

5º Suplente - ….

6º Suplente - ….

7º Suplente - ….

8º Suplente …

9º Suplente. …

10º Suplente - ….

Em __/11/2022 – O(s) Proponente(s): (seguem as assinaturas)

era uma pessoa muito respei-
tada, era muito formal, sisudo 
até, mas nas viagens ele era 
outra pessoa, cantava, dança-
va e fazia com que as pessoas 
quisessem ir também". 
No entanto, sempre teve a 
preocupação de não gastar 
muito nessas viagens, tinha 
sempre bons descontos e até 
chegou a consultar os filhos 
sobre um valor mais elevado 
de uma viagem, ao que todos 
concordaram que gastasse. 
Mas diz muito sobre a sua hu-
mildade, preocupação com os 
seus e a sua capacidade de 
gestão. 
Dessas viagens, o seu destino 
favorito era Marrocos, onde 
foi várias dezenas de vezes. 
Adorava a cultura daquele 
p a í s ,  o s  c h e i r o s ,  a s 
especiarias. 
Apesar do olho para o negócio, 

sempre fez tudo pela família, 
desde montar um negócio pa-
ra o irmão, ajudar um primo no 
negócio do tabaco, e criar os 
sete filhos e dar a todos a 
oportunidade de seguir os es-
tudos. Dos sete, apenas dois 
por opção própria não tiraram 
um curso superior. 
Adorava ainda juntar toda a 
família, a irmã, o irmão, os so-
brinhos e os filhos. Sempre 
esteve envolvido em projetos 
sociais e de caridade. 
Viúvo desde 2020, passou 
nessa altura a viver com os fi-
lhos. Nesse mesmo ano foi no-
tícia a nível nacional, pois aos 
93 anos ainda sem haver vaci-
na para a Covid 19 e após um 
internamento de duas sema-
nas no hospital, recuperou da 
doença. Sem visitas passou 
esse tempo isolado num hos-
pital e quando regressou a ca-
sa, foi recebido em palmas pe-

los vizinhos e amigos. 
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Seleção Nacional Feminina de Andebol  
sai gloriosa após jogos com o Azerbaijão
ANDEBOL. Resultados positivos, nos dois jogos realizados no Pavilhão Multiusos de Paredes contra o Azerbaijão, pela Seleção 

Nacional Feminina de Andebol. 

RICARDO LEAL
texto

O primeiro jogo, Azerbaijão-Por-
tugal, realizou-se no dia 3 de no-
vembro e a equipa portuguesa 
venceu por 19-32. Os golos por-
tugueses foram marcados por 
Constança Sequeira (1), Patrícia 
Rodrigues (2), Maria Pereira (5), 
Patrícia Lima (3), Maria Unjanque 
(5), Luciana Rebelo (4), Adriana 
Lage (3), Nádia Rodrigues (4), Joa-
na Pires (1), Mariana Lopes (4).
O segundo e último jogo, Portu-
gal-Azerbaijão, decorreu no dia 5 
de novembro e a equipa das qui-
nas saiu igualmente vitoriosa com 
um resultado de 36-12. As marca-
doras portuguesas foram Marga-
rida Fagundes (2), Joana Pires (2), 

Soraia Lopes (2), Patrícia Rodri-
gues (1), Leonor Gonçalves (3), 
Maria Unjanque (6), Sandra San-
tiago (4), Patrícia Lima (2), Maria 
Pereira (6), Mariana Lopes (5), 
Adriana Lage (3).
Os jogos foram acompanhados 
no Pavilhão Multiusos de Pare-
des, pelo público gratuitamente 
e transmitido em direto pelo Ca-
nal 11. Nas bancadas estavam 
presentes muitas equipas de an-
debol do concelho e de localida-
des vizinhas. Alexandre Almei-
da, Presidente da Câmara Muni-
cipal  de Paredes assistiu aos 
jogos e afirmou ser uma oportu-
nidade para os jovens pratican-
tes de andebol do concelho “po-
derem ver os seus ídolos jogar 
ao vivo”

Decorreu em Chiang Mai, na Tai-
lândia, o Campeonato Mundial de 
Montanha e Trail Running, que se 
realizou de 3 a 6 de novembro. O 
evento contou com dois pareden-
ses a concurso: Bruno Sousa e 
Bruno Silva. 
A equipa portuguesa era compos-
ta por cerca de 27 membros entre 
os quais atletas, treinadores e fi-
sioterapeutas. Bruno Silva con-
correu na classe de short trail 
masculinos, individual, e Bruno 

Coelho Sousa na classe long trail 
masculinos, individual. A equipa 
portuguesa foi assistida pelo fi-
sioterapeuta paredense, Eduardo 
Merino.
Em corrida curta, um trajeto de 
38km, Bruno Silva foi o quadragé-
simo terceiro ao demorar três ho-
ras, 47 minutos e 13 segundos. Em 
corrida longa, Bruno Sousa foi o 
quinquagésimo quarto e demorou 
nove horas, três minutos e oito 
segundos.

No passado dia 5 de novembro 
de 2022, a Associação de Kara-
tecas do Vale do Sousa foi até 
Cascais participar no Open Ka-
raté da Vila de Cascais. O resul-
tado final é uma participação 
bastante positiva, graças aos 
atletas e também à claque. 
O Diretor Técnico Mestre Car-
los Rocha decidiu “levar uma 
equipa mais alargada a este 
Open, levando atletas que já es-
tão rotinados nestas andanças e 
outros atletas que tiveram a sua 

primeira experiência competiti-
va em torneios externos”.

Bruno Sousa e Bruno Silva participaram 
em Mundial de Montanha e Trail Running na Tailândia

Associação de Karatecas do  
Vale do Sousa conquista seis medalhas

Medalhas 
Ouro - Luís Morais Kumite 12/13 

anos -40kgs; Prata - André Santos 

Kata 12/13 anos; Prata - Eduardo 

Ferreira Kumite 10/11 anos 

+40kgs; Bronze - Francisco Pereira 

Kumite 12/13 anos -40kgs; Bronze 

- Pedro Morais Kumite 10/11 anos 

-40kgs; Bronze - Francisco Moreira 

Kumite 14/15 anos +67kgs.
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Projeto “Desporto sobre Rodas”  
entrega kit de bicicletas a escolas em Paredes
DESPORTO. “O objetivo é contribuir para que o nosso país passe a integrar em 2030 o lote dos primeiros 15 países da Europa com 

melhores índices de atividade física” foram as palavras de João Paulo Correia na cerimónia.

RICARO LEAL
texto

A Escola Básica e a Secundária de 
Paredes foram o local escolhido pa-
ra receber o Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, João Pau-
lo Correia, que foi acompanhado 
pelo Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Paredes, Carlos Cavadas 
e pelo Presidente da Câmara Muni-
c i p a l  d e  Pa r e d e s ,  A l ex a n d r e 
Almeida.
O evento decorreu no passado dia 
3 de novembro e consistiu na en-
trega de cerca de 20 bicicletas e 
respetivos capacetes. Este foi o 
pontapé de saída do projeto, visto 
que, até ao final de 2024, o objeti-
vo é entregar cerca de 17.800 bici-
cletas e respetivos capacetes, por 
863 estabelecimentos de ensino 
básico em todo o país.

O Secretário de Estado da Juven-
tude e do Desporto, João Paulo 

Correia declarou que “Este proje-
to, que é uma parceria entre as 

áreas do desporto e da educação, 
representa um investimento de 

cerca de 2,8 milhões de euros”.
O Diretor do Agrupamento de Esco-
las de Paredes, Carlos Cavadas, de-
clarou que “é missão do Desporto 
Escolar e do nosso Agrupamento 
possibilitar aos alunos o acesso à 
prática desportiva, contribuindo pa-
ra a promoção do sucesso escolar, 
do estilo de vida saudável, dos valo-
res e princípios associados a uma ci-
dadania ativa. Desta forma fomos 
pioneiros e abraçamos, em 2019, 
este projeto piloto”.
Alexandre Almeida afirmou que “o 
Município está aliado a todas as ini-
ciativas que visem o desporto esco-
lar. Tendo em conta que Paredes é 
um dos concelhos mais jovens do 
país, entendemos que fomentar o 
desporto é um grande contributo 
que podemos dar para que os jovens 
tenham uma vida cada vez mais sau-
dável e ativa”.

PUB

No dia do aniversário do União 
Sport Clube de Paredes, o Estádio 
das Laranjeiras abrirá as portas, 
para dar que todos possam co-
nhecer as novas instalações. O 
primeiro jogo no novo estádio só 
ocorrerá em janeiro.
Alexandre Almeida, confirma que 
no dia inauguração o objetivo é 
“ver as bancadas cheias com uma 

visita da população ao campo”. O 
evento contará com animação pa-
ra comemorar o dia, mas os últi-
mos preparativos ainda estão a 
ser ultimados.
Sobre o Estádio das Laranjeiras, o 
autarca lembrou o design escolhi-
do e falou do que foi preservado e 
das novidades: "Mantivemos o 
terreno de jogo e uma bancada em 

pedra original do campo, mas o 
resto foi tudo requalificado. Te-
mos uma nova bancada construí-
da de raiz, balneários, salas de fi-
sioterapia e outros espaços de 
apoio”.
O primeiro jogo irá decorrer a 8 
de janeiro de 2023, pelas 15 ho-
ras, e será contra o clube de Vila 
Nova de Gaia, Canelas 2010.

Estádio das Laranjeiras  
abre portas a 13 de dezembro
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A fome anda de mão dada com a pobreza  
e há quem viva para combater estes flagelos 
POBREZA. A média de rendimentos por agregado familiar está nos 1000 euros por mês no concelho, com dados de 2020. A Casa Amiga 

e a Cruz Vermelha da Sobreira têm vindo a ajudar quem precisa de alimentos, mas este ano a situação tem vindo a agravar-se. 

INÊS PINTO CORREIA
E RICARDO LEAL

texto

Conhecidos os dados do índice de 
pobreza em Portugal, as notícias são 
alarmantes, de 2019 para 2020 o 
número de pessoas em risco de po-
breza ou exclusão social subiu 
12,5%. Em comparação com os res-
tantes países da União Europeia es-
tamos em 2.º lugar, dos países com 
maior número de pessoas que vivem 
e m  c o n d i ç õ e s  d e  c a r ê n c i a 
económica. 
Os números publicados pela Por-
data indicam que em mais de 10 
milhões de habitantes, Portugal 
tem 4,4 milhões em situação de po-
breza, ou seja a viver com menos de 
554 euros mensais. Este número 
reduz para 1,9 milhões de pessoas 
após intervenção dos apoios sociais 
( apoios à família, educação, habita-
ção, doença e/ou invalidez, desem-
prego, combate à exclusão social e 
ainda pensões de velhice e sobrevi-
vência).  Estes dados refletem o 
enorme impacto que a Pandemia 
Covid 19 teve nos portugueses, po-
rém desde fevereiro deste ano que 
a situação global sofreu uma altera-
ção, com a invasão Russa ao territó-
rio Ucraniano, gerando uma crise 
energética e alimentar em todo o 
mundo. Que tem levado a uma in-
flação elevada aos níveis da década 

de 90.  A escalada de violência, sem 
fim à vista, as sanções impostas à 
Rússia e a destruição daquele país 
que é considerado o celeiro do 
mundo, têm tido consequências na 
economia dos portugueses e mes-
mo sem dados, é seguro dizer que 
as dificuldades das famílias portu-
guesas se têm vindo a intensificar 
desde fevereiro. Hoje em dia não só 
as pessoas com rendimentos mais 
baixos recorrem à ajuda alimentar 
e isto é um retrato de um país e de 
um concelho em dificuldades, por 
exemplo famílias com rendimentos 
até elevados, que por via do endivi-
damento acabam por ter ter dinhei-
ro que sobre para as despesas de 
alimentação, depois de pagarem a 
casa, o carro, os cartões de crédito, 

não lhes sobra dinheiro nem alter-
nativa, senão recorrer à ajuda.  Para 
além do fosso entre ricos e pobres 
está cada vez maior, vive-se de mo-
mento um fenómeno preocupante, 
pessoas que não se incluem nestas 
estatísticas, por terem rendimen-
tos superiores ao referido, mas que 
têm tamanhas despesas que o or-
denado não lhes permite viver 
condignamente. 
Em Paredes os rendimentos decla-
rados em sede de IRS, por agregado 
familiar, em média, ficavam abaixo 
dos 15 mil euros anuais, o que dá 
uma média de cerca de 1000 por 
mês por agregado familiar. Se consi-
derarmos um casal sem filhos, a si-
tuação já é alarmante, se pensarmos 
nos agregados familiares com crian-

ças, é impossível não ficar 
indiferente. 

Os pedidos  de ajuda 
aumentaram desde março
Em conversa com a Responsá-
vel da Equipa de Emergência 
Social, da Cruz Vermelha Por-
tuguesa, delegação da Sobreira, fi-
ca claro que os pedidos de ajuda 
têm aumentado desde março deste 
ano. 
Regina Sousa explica que através do 
apoio da Câmara Municipal de Pare-
des e da Cruz Vermelha Portuguesa 
fazem recolha e entrega de bens ali-
mentares e outros artigos, tais co-
mo brinquedos. “Toda a ajuda que 
damos a este nível vem de doações 
externas”, diz. 
Relativamente aos pedidos de ajuda 
justifica que “O nível de vida está 
muito caro e consequentemente as 
pessoas começam a procurar novas 
formas de se sustentarem, princi-
palmente agregados que têm 
crianças”. 
Para auxiliar as famílias do conce-
lho, têm prevista uma ação de 
angariação de alimentos nos 
supermercados, ainda com da-
tas a definir. 
Para a Cruz Vermelha a maior 
preocupação é “A nossa maior 
preocupação é bem-estar das pes-
soas, e como tal reunimos os maio-
res esforços para conseguirmos 
apoiar a população da melhor ma-
neira possível.
Assim apoiamos a população em vá-
rias frentes:
Consultas de psicologia gratuita a 
pessoas carenciadas;
Em parceria com a CLDS 4G as nos-
sas famílias têm formações sobre 
procura ativa de emprego; gestão 
do orçamento familiar; ações de 
sensibil ização de direitos de 
cidadania.
Estamos inseridos a nível nacional 
no Projeto Portugal + Feliz, onde 
apoiamos com a ajuda de renda, e 
apoio jurídico.
Para além de tudo isto damos ainda 
mensalmente cabazes a 50 agrega-
dos dos quais 18 estão inseridas 
crianças. Apoiamos também a nível 
de vestuário, carrinhos de bebé, 
fraldas, cadeiras-auto e brinque-
dos”, esclarece Regina. 
Para conseguirem ajudar quem 
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mais precisa, a Delegação 
da Sobreira aceita doa-

ções de bens alimenta-
res e brinquedos, que 
podem ser deixados 
nas suas instalações. 
Também quem tiver 

essa possibilidade, po-
de contribuir com ajuda 

monetária. 
Realçando que "qualquer uma 

destas ajudas é indispensável para 
conseguirmos ajudar quem realmen-
te precisa”, deixando assim o apelo. 

“Nós recebemos
mais do que o que damos”
Em Paredes, a Associação Casa 
Amiga apoia mais de 200 famílias do 
concelho. Fica localizada na Rua Al-
berto Coelho Moreira, em Gandra, e 
é a única Associação Casa do país de 
decidiu acrescentar Amiga ao nome. 
A Associação Casa está presente 
um pouco por todo o país estando 
em cidades como Albufeira, Cascais, 
Coimbra, Faro, Figueira da Foz, Lis-
boa, Madeira, Paredes, Porto e Se-
túbal. Em 2019, esta associação en-
tregou mais de 417.000 refeições e 
35.000 cabazes de bens essenciais. 
Trabalham 365 dias por ano, para 
ajudar mais de 1.100 pessoas em 
condição de sem-abrigo e mais de 
4.000 pessoas de famílias carencia-
das. Números muito grandes que 
infelizmente não param de aumen-
tar. Colaboram com esta instituição 
muitas empresas e voluntários e 
ambos têm um nome particular. Os 
“Caras” são o nome escolhido para 
denominar os voluntários que cola-
boram com a instituição e as “Co-
roas” são os mecenas com quem co-
laboram. Esta associação conta com 
vários parceiros que ajudam cons-
tantemente, principalmente gran-

des cadeias de supermercados, ban-
cos e grandes empresas que auxi-
liam na distribuição de alimentos. 
Filomena Pinto da Costa é a diretora 
da Casa Amiga de Paredes e come-
çou a fazer voluntariado no Porto há 
cerca de 12 anos, na Associação Ca-
sa. Com o tempo, foram se aperce-
bendo da sua atividade solidária, e 
começaram a pedir ajuda a pessoas 
do concelho onde reside. Isto para 
Filomena foi decisivo porque a seu 
ver não fazia sentido ajudar pessoas 
de fora, quando as suas gentes lhe 

estavam a pedir apoio. Juntamente 
com alguns amigos “começamos 
com nada” e de “uma salinha muito 
pequenina fomos conquistando o 
que temos agora”.
“Nesta casa acima de tudo há afeto, 
depois de um dia de trabalho vimos 
para cá dar comida, roupa, carinho e 
tudo o que é necessário”, palavras da 
diretora da instituição que fala so-
bre o trabalho que é feito acima de 
tudo com muito amor. Toda a família 
de Filomena faz voluntariado, desde 
os filhos, ao marido e, até, o seu pai.

“Isto é o nosso templo" é uma frase 
enigmática exposta por Filomena 
Pinto da Costa ao explicar que mui-
tos dos voluntários que ajudam tam-
bém se ajudam muitas vezes. “Nós 
recebemos mais do que o damos, 
nós saímos daqui todos contentes e 
realizados. Eu não penso se tenho 
roupa para passar, se tenho proble-
mas aqui ou ali, tu esqueces tudo e tu 
entras num universo em que estás a 
dar e recebes, recebes e recebes...”
Invadem esta casa, muitas crianças 
porque “elas aqui sentem-se respei-
tadas, são muito mimadas e são o 
nosso futuro. Estes meninos, vão ser 
eles que vão dar amanhã ao mundo” 
e isso acontece porque para Filome-
na, eles recebem com respeito e isso 
é extremamente importante. 
A Associação recebe inúmeros pedi-
dos de ajuda, quase em todas as 
áreas, desde pessoas que tinham 
tudo e ficaram sem o que comer, até 
as pessoas sem literacia financeira e 
que hoje estão endividadas. Muitas 
vezes é necessário um processo de 
captação, para que estas sintam 
confiança e que a Associação é um 
“porto seguro”. “Nós temos de ser a 
força porque as pessoas que nos 
procuram estão fracas. Porque isto é 
uma fase e a vida é uma roda.”
Quando questionada sobre as ques-
tões de algumas pessoas quando di-
zem “para onde vai isto que eu estou 
a dar", Filomena faz o convite para 
que venham conhecer o espaço, ve-
nham conhecer as pessoas, serão 
sempre recebidos de braços aber-
tos. “É uma Casa Aberta, é um gosto 
para nós receber. Quando as pes-
soas vêm cá, elas sentem-se bem.”
Nem sempre é fácil, porque no Natal 
as pessoas tendem a ser mais solidá-
rias, mas existem mais meses do ano. 
Filomena acredita no milagre da 
bondade e conta como é lidar com a 
falta de alguns produtos, que não 
tardam em chegar. "Às vezes nós não 
temos nada e acontece um milagre. 
Hoje eram duas tardes e eu não ti-
nha pão, não tinha iogurtes… troca-
mos umas mensagens e apareceu 
tudo. Acontece um milagre.”
O grande objetivo desta Casa Amiga 
é que “Ninguém vá dormir com fo-
me, porque isso não pode aconte-
cer”. Filomena, todos os voluntários, 
mecenas, doadores, parceiros e 
muitos mais, lutam há mais de 12 
anos para que este lugar seja uma 
esperança na vida de muitas 
famílias.
Na primeira sexta-feira de cada mês, 
a partir das 20 horas, esta instituição 
abre as portas de sua casa para aju-
dar quem mais precisa. Qualquer 
pessoa dos 8 aos 80 que queira aju-
dar é bem-vindo porque o importan-
te é o espírito de solidariedade e en-
treajuda que se vive neste lugar. 

Contribuições 
IBAN 
PT50003603449910002232853. 
Decorrem várias vezes ao ano re-
colhas em grandes superfícies e 
para quem puder pode sempre visi-
tar esta “Casa Amiga”.
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DESPORTO

LIGA 3

JORNADA 9

12/11
Varzim 2-2 Länk Vilaverdense

Vitória SC B 0-2 Anadia FC

CDC Montalegre 0-0 USC PAREDES

S. João Ver 1-1 Canelas 2010

13/11
AD Sanjoanense 1-0 SC Braga B

FC Felgueiras 1932 1-0 Fafe

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 10

25/11
Anadia FC vs FC Felgueiras 1932

26/11
Fafe vs AD Sanjoanense

SC Braga B vs CDC Montalegre

USC PAREDES vs S. João Ver

Canelas 2010 vs Varzim

27/11
Vitória SC B vs Länk Vilaverdense

CLASSIFICAÇÃO

   P J V E D

1 Varzim  18 9 5 3 1

2 Länk Vilaverdense 17 9 4 5 0

3 AD Sanjoanense 16 9 4 4 1

4 FC Felgueiras 1932 16 9 4 4 1

5 Anadia FC  14 9 4 2 3

6 Canelas 2010  12 9 3 3 3

7 S. João Ver  12 9 2 6 1

8 Fafe  11 9 3 2 4

9 SC Braga B  10 9 2 4 3

10 USC PAREDES 9 9 2 3 4

11 Vitória SC B  4 9 1 1 7

12 CDC Montalegre 3 9 0 3 6

CAMPEONATO DE PORTUGAL SÉRIE B

JORNADA 7

13/11
Guarda Desportiva 0-1 Marítimo B

Lusitânia de Lourosa 2-2 Beira-Mar

GD Resende 2-1 Valadares Gaia

Alpendorada 3-2 Camacha

SC Salgueiros 2-1 Leça FC

REBORDOSA AC 2-1 Machico

Gondomar SC 3-1 AD Castro Daire

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 8

20/11
Camacha vs REBORDOSA AC

Valadares Gaia vs Alpendorada

Machico vs SC Salgueiros

Leça FC vs Gondomar SC

Marítimo B vs GD Resende

AD Castro Daire vs Lusitânia de Lourosa

Beira-Mar vs Guarda Desportiva

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 SC Salgueiros  16 7 5 1 1
2 REBORDOSA AC 15 7 5 0 2
3 Gondomar SC  13 7 3 4 0
4 Leça FC  12 7 4 0 3
5 Camacha  11 7 3 2 2
6 Beira-Mar  9 7 2 3 2
7 Valadares Gaia 9 7 2 3 2
8 Alpendorada  9 7 2 3 2
9 Marítimo B  8 7 2 2 3
10 Lusitânia de Lourosa 7 7 1 4 2
11 GD Resende  7 7 2 1 4
12 AD Castro Daire 6 7 1 3 3
13 Machico  5 7 1 2 4
14 Guarda Desportiva 5 7 1 2 4

AF PORTO DIV. ELITE - PRO-NAC. SÉRIE 2

JORNADA 10
12/11
AD Marco 09 1-0 Lousada
13/11
Barrosas 2-0 CD Sobrado
ALIANÇA DE GANDRA 5-0 UDS Roriz
Sousense 2-0 FC Vilarinho
UD Valonguense 1-2 ALIADOS LORDELO
Aparecida 1-1 Ermesinde 1936
S. Lourenço Douro 0-0 Vila Caiz
Freamunde 0-0 Gondomar SC B

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 11

20/11
CD Sobrado vs Freamunde

Gondomar SC B vs ALIANÇA DE GANDRA

Ermesinde 1936 vs UDS Roriz

Lousada vs Barrosas

FC Vilarinho vs AD Marco 09

Vila Caiz vs UD Valonguense

ALIADOS LORDELO vs Sousense

Aparecida vs S. Lourenço Douro

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 ALIADOS LORDELO 27 10 9 0 1
2 AD Marco 09  26 10 8 2 0
3 Gondomar SC B 21 10 6 3 1
4 Vila Caiz  19 10 5 4 1
5 Freamunde  19 10 5 4 1
6 FC Vilarinho  16 10 5 1 4
7 Sousense  15 10 4 3 3
8 ALIANÇA DE GANDRA 14 10 4 2 4
9 Lousada  13 10 4 1 5
10 Barrosas  12 10 3 3 4
11 CD Sobrado  12 10 3 3 4
12 S. Lourenço Douro 9 10 2 3 5
13 Ermesinde 1936 7 10 1 4 5
14 Aparecida  5 10 1 2 7
15 UDS Roriz  4 10 1 1 8
16 UD Valonguense 3 10 1 0 9

AF PORTO DIVISÃO HONRA SÉRIE 4

JORNADA 10

13/11

SC NUN´ÁLVARES 2-1 FC Felgueiras 1932 B

CD Aves 1930 2-1 FC Lagares

SC Rio de Moinhos 1-1 Penamaior

Lixa 3-1 SC Campo

Citânia de Sanfins 2-0 AJM Lamoso

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 11

20/11

FC Felgueiras 1932 B vs CD Aves 1930

FC Lagares vs SC Rio de Moinhos

Penamaior vs Lixa

AJM Lamoso vs SC Nun´Álvares

SC Campo vs Citânia de Sanfins

CLASSIFICAÇÃO

   P J V E D

1 Lixa  28 10 9 1 0

2 CD Aves 1930  19 10 6 1 3

3 Citânia de Sanfins 17 10 5 2 3

4 Penamaior  15 10 4 3 3

5 SC Nun´Álvares 14 10 3 5 2

6 FC Lagares  12 10 3 3 4

7 AJM Lamoso  10 10 2 4 4

8 SC Rio de Moinhos 9 10 2 3 5

9 SC Campo  7 10 1 4 5

10 FC Felgueiras 1932 B 6 10 2 0 8

TAÇA AF PORTO 1ª DIVISÃO  SÉRIE 1

JORNADA 5

13/11
S. Félix Marinha 0-1 GD Águas Santas

USC BALTAR 3-0 Ramaldense

ISC SOBREIRENSE 0-3 Leixões B

Melres DC 0-0 Gulpilhares FC

CD Torrão 0-3 VANDOMA
FC PARADA 2-1 Pasteleira

Perafita 3-4 CD Portugal

CÊTE 3-1 Os Lusitanos

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 6

20/11
GD Águas Santas vs Melres DC

Ramaldense vs S. Félix Marinha

Leixões B vs USC BALTAR

Gulpilhares FC vs CD Torrão

VANDOMA vs Perafita

Pasteleira vs CÊTE

CD Portugal vs FC PARADA

Os Lusitanos vs ISC SOBREIRENSE

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 Gulpilhares FC 16 7 5 1 1
2 CÊTE  15 7 5 0 2
3 Pasteleira  13 6 4 1 1
4 USC BALTAR  13 7 4 1 2
5 S. Félix Marinha 12 7 4 0 3
6 Leixões B  12 6 4 0 2
7 VANDOMA  12 7 4 0 3
8 FC PARADA  12 7 3 3 1
9 CD Portugal  12 7 4 0 3
10 GD Águas Santas 10 7 3 1 3
11 Os Lusitanos  10 7 3 1 3
12 CD Torrão  7 7 2 1 4
13 Melres DC  5 7 1 2 4
14 Perafita  4 7 1 1 5
15 ISC SOBREIRENSE 4 7 1 1 5
16 Ramaldense  1 7 0 1 6

TAÇA AF PORTO 1ª DIVISÃO  SÉRIE 2

JORNADA 7

13/11
FC Vila Boa Quires 1-2 UD Torrados

Águias de Figueiras 1-0 AD Lustosa

FC Boelhe 1-1 Lomba SC Amarante

CCD SOBROSA 0-5 FC Termas São Vicente

GDC Ferreira 1-0 FC Vila Boa do Bispo

FC Nespereira 1-1 UCR Boim

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Livração 2-2 S. Vicente Irivo

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 8

20/11
UD Torrados vs CCD SOBROSA

AD Lustosa vs FC Vila Boa Quires

Lomba SC Amarante vs Águias de Figueiras

FC Termas São Vicente vs GDC Ferreira

FC Vila Boa do Bispo vs ARD Macieira

UCR Boim vs Livração

ADR Aveleda vs FC Nespereira

S. Vicente Irivo vs FC Boelhe

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 FC Termas São Vicente 19 7 6 1 0
2 GDC Ferreira  14 7 4 2 1
3 UD Torrados  14 7 4 2 1
4 S. Vicente Irivo 12 7 3 3 1
5 Lomba SC Amarante 11 7 3 2 2
6 FC Boelhe  9 7 2 3 2
7 ADR Aveleda  9 7 2 3 2
8 UCR Boim  9 7 2 3 2
9 ARD Macieira  8 7 2 2 3
10 CCD SOBROSA 8 7 2 2 3
11 FC Nespereira 7 7 1 4 2
12 FC Vila Boa Quires 7 7 1 4 2
13 Águias de Figueiras 7 7 2 1 4
14 FC Vila Boa do Bispo 5 7 0 5 2
15 AD Lustosa  4 7 1 1 5
16 Livração  4 7 0 4 3

AF PORTO 2ª DIVISÃO   SÉRIE 2

JORNADA 8
12/11
Monte Córdova 9-1 ADR S. Pedro de Fins
Freamunde B 2-2 FC São Romão
Mocidade Sangemil 1-0 CD Sobrado B
AJM Lamoso B 1-2 Leões Seroa
AD Refojos 0-4 1º Maio Figueiró
13/11
Campo Lírio 2-2 Raimonda
Escola Futebol 115 1-2 ADC Frazão
Rio Ave B 5-2 FC CRISTELO
SC Vilar Pinheiro 1-3 Codessos

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 Leões Seroa  24 8 8 0 0
2 Rio Ave B  21 8 7 0 1
3 CD Sobrado B  19 8 6 1 1
4 ADC Frazão  16 8 5 1 2
5 1º Maio Figueiró 16 8 5 1 2
6 FC CRISTELO  13 8 4 1 3
7 Codessos  13 8 4 1 3
8 Monte Córdova 13 8 4 1 3
9 AD Refojos  11 8 3 2 3
10 Freamunde B  9 8 2 3 3
11 FC São Romão  8 8 2 2 4
12 Campo Lírio  8 8 2 2 4
13 SC Vilar Pinheiro 8 8 2 2 4
14 Raimonda  7 8 1 4 3
15 Escola Futebol 115 6 8 2 0 6
16 AJM Lamoso B 6 8 2 0 6
17 Mocidade Sangemil 6 8 2 0 6
18 ADR S. Pedro de Fins 1 8 0 1 7

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 9
19/11
AD Refojos vs AJM Lamoso B
Codessos vs Campo Lírio
Raimonda vs Monte Córdova
20/11
1º Maio Figueiró vs CD Sobrado B
FC CRISTELO vs Mocidade Sangemil
ADR S. Pedro de Fins vs Escola Futebol 115
ADC Frazão vs Freamunde B
FC São Romão vs Rio Ave B
Leões Seroa vs SC Vilar Pinheiro

FUTEBOL

Nas duas últimas semanas o USC Pare-
des, reverteu a tendência das derrotas, 
conta assim com mais uma vitória e um 
empate. 
Devido aos jogos da Taça da Liga, a Liga 3 
tem tido jogos em dias diferentes do que 
seria o habitual. O próximo jogo do Pare-
des será agora apenas no dia 27 de no-
vembro, em que recebe em casa o S. João 
de Ver. 
Já o Rebordosa, no Campeonato de Por-
tugal, desceu ao segundo lugar, a um 
ponto do primeiro, porém continua in-
vencível nos jogos em casa. Esta equipa 
irá à Madeira defrontar o Camacha no 
próximo dia 20. 
Na competição AF Porto Divisão de Elite 
- Pro-nacional Série 2, a equipa do con-
celho, Aliados de Lordelo ocupa agora o 
primeiro lugar, aproveitando os dois últi-
mos empates do AD Marco 09. De desta-
car que a equipa de Lordelo tem  nove 
vitórias e apenas uma derrota, em 10 jo-
gos. Dia 20, o Aliados recebe em casa o 
Sousense.

Aliados de Lordelo 
sobe à liderança  
da tabela da  
Divisão de Elite
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FREGUESIAS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório Notarial, no dia 09 de novembro de 

2022, exarada de fls. 41 a fls. 43, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 215-A, foi lavrada uma escritura 

de Justificação Notarial para estabelecimento de novo trato sucessivo, na qual foram justificantes: ---------

---- DOMINGOS NEVES DA ROCHA, CF 161 233 678 e mulher, ROSA DE CASTRO SOUSA DA ROCHA, CF 

161 233 660, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia de Rebordosa, 

concelho de Paredes, onde residem na Rua do Capelo, nº 335, apartado 28, titulares, ele do bilhete de iden-

tidade nº 2761940 emitido em 16/01/2007, pelo S.I.C. do Porto (vitalício) e ela do cartão de cidadão da Re-

pública Portuguesa com o número 06873937 0 ZW2, válido até 25/07/2029.------------------------------------

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão 

de outrem, do Prédio rústico composto por terreno de cultura, ramada e fruteiras, com a área de dois mil, 

quatrocentos e oitenta e oito virgula cinquenta e um metros quadrados, a confrontar de norte com Fernando 

Moreira da Rocha Magalhães e Joaquim Fernando Ribeiro Rocha Magalhães, de sul com Adão Manuel Mo-

reira Campos, de nascente com herdeiros de Serafim Alves da Silva e de poente com Rua do Guardão, sito no 

lugar de Portela, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, descrito na Conservatória de Registo 

Predial de Paredes sob o número dois mil, cento e dezanove, da freguesia de Rebordosa, inscrito na respetiva 

matriz sob o artigo 1555, com o valor patrimonial de €418,40 e ao qual atribuem igual valor.-------------------

---- Que o referido prédio se encontra registado pela inscrição AP. 1 de 1997/10/07, a favor de Emília Fer-

nandes, viúva, residente no lugar de Alto de Sá, na extinta freguesia Barrosas (Santa Eulália), concelho de 

Lousada, atual freguesia de Santa Eulália, concelho de Vizela.---

---- Que as divergências existentes quanto à área se devem a um simples erro de medição, não tendo o 

prédio sofrido qualquer alteração na sua configuração, pelo que a área correta é a que consta deste tí-

tulo e da matriz, para efeitos de atualização da descrição predial, nos termos do artigo 28º-C do Código 

do Registo Predial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Que as divergências existentes quanto às confrontações se devem a alterações supervenientes.---------------

---- Que os aqui primeiros outorgantes acima identificados pretendem efetuar o registo de aquisição a seu 

favor, mas que não dispõem de todos os títulos formais para a dedução do trato sucessivo a partir daquela 

titular inscrita.

----Que não detêm qualquer título que legitime o seu domínio sobre o referido prédio, pois que o mesmo foi 

adquirido por eles (à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens) à titular inscrita, por 

compra verbal, realizada no mês de julho do ano mil, novecentos e noventa e oito, em dia que não consegue 

precisar.

---- Desde essa data (mês de julho de mil, novecentos e noventa e oito) e sem qualquer interrupção, têm 

usado e fruído o referido prédio, dele retirando todas as utilidades proporcionadas, nomeadamente, culti-

vando, avivando as estremas, tratando da sua conservação e limpeza, gozando todas as utilidades por eles 

proporcionadas e pagando os respetivos impostos. Tudo isto à vista de todos, sem oposição de quem quer 

que seja e na convicção de que não lesavam 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 os primeiros outorgantes expressamente invo-

cam, justificando o seu direito de propriedade, para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o 

modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu 

direito de propriedade perfeita.-------------------------------------------------------------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

Com o mote “Verão de S. 
Martinho são três dias e 
mais um bocadinho”, a Ju-
ventude da Cruz Vermelha 
de Vilela  vem convidar, 
através das suas redes so-
ciais, toda a comunidade a 
juntar-se ao evento por si 

organizado, o Magusto da 
Francesinha.

O evento realizar-se-á dia 
19 de Novembro, a partir das 
18h, nas instalações da dele-
gação da Cruz Vermelha de 
Vilela. Os interessados terão 
ao seu dispor dois menus, o 
menu base e o menu infantil, 
tendo o valor de 10€ e 6€, 
respetivamente. Salienta-se 
que, todos os interessados 
deverão fazer a sua reserva 
através do 910 091 375. 

    VILELA

Magusto da 
Francesinha  
da Juventude da  
Cruz Vermelha de Vilela

ANA GOMES
MACHADO

O Mercadinho de Natal, que 
teve a sua primeira edição no 
ano transato, volta, pelo se-
gundo ano consecutivo, à fre-
guesia de Vilela.  Através das 
suas redes sociais, a Junta de 
Freguesia de Vilela informou 
todos os interessados que as 
inscrições para o referido 
evento já se encontram aber-
tas, deixando a ressalva que 
as inscrições estarão limita-

das ao espaço, sendo que 
apenas os artesãos residen-
tes na freguesia poderão rea-
lizar a inscrição.  Neste senti-
do, o Mercadinho irá decor-
r e r  n o s  d i a s  1 7  e  1 8  d e 
Dezembro e nele poderão 
encontrar artesanato, doça-
rias e licores tradicionais, 
sendo que todos os produtos 
disponíveis serão produzidos 
por artesãos Vilelenses.  

Mercadinho de Natal 2022

A Junta de Freguesia de Vilela, em parceria 
com o Grupo Junta-Te, vem promover uma ca-
minhada de Pais Natal, com o objetivo de cele-
brar o espírito natalício e, principalmente, de 
angariar bens alimentares para famílias 
carenciadas.
Com a promessa de muita diversão e apelando 
à solidariedade de todos, a caminhada irá rea-
lizar-se no dia 4 de Dezembro, pelas 9:30h, a 
organização deixa ainda o convite a todos os 
participantes trazerem o seu acessório 
natalício. 
O valor da inscrição será um bem alimentar, 
sendo que, querendo, poderão ser entregues 
mais alimentos. A caminhada terá início na 
Junta de Freguesia de Vilela e o circuito terá 
8km, contando com a presença especial de 
Motard e grupos de caminhadas da freguesia.

Caminhada 
de Pais Natal 

PUB
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FREGUESIAS

A Banda de Baltar está a trabalhar 
para efetuar uma reestruturação 
profunda dos seus quadros. São ne-
cessários novos músicos e, neste sen-
tido, a banda está a recrutar jovens e 
menos jovens que queiram integrar o 

projeto. Os interessados podem con-
tactar a Banda pelo email: bandade-
baltar@gmail.com ou pelo telemóvel 
do presidente: 935206810. A Banda 
também está aberta a novas inscri-
ções na sua Escola de Música, As ins-

crições podem também ser efectua-
das pelo email ou pelo telemóvel do 
presidente Jorge Campos, onde po-
derão obter as informações mais per-
tinentes e serão esclarecidas as di-
versas dúvidas.

Banda de Baltar está a recrutar músicos

Em 2017, a Junta de Fre-
guesia promoveu uma ter-
túlia, onde se discutiu o fu-
turo da Casa dos Pereiras, 
que pertence à Santa Casa 
da Misericórdia de Paredes. 
Passados cinco anos, tudo 

continua ao abandono. 
Existe um projeto para que 
o edifício se torne num cen-
tro cultural. No entanto, 
passaram cinco anos e o 
projeto debatido em 2017,  
continua por concretizar. 

Palacete dos Pereiras 
continua ao abandono 

O troço da estrada nacional 15 que 
se situa em Baltar, está muito degra-
dado e necessita de uma intervenção 
urgente, pois a degradação é cada 
vez mais acentuada. Tendo a Vila de 

Baltar um movimento considerável, 
é necessário reparar, de forma mais 
urgente, os diversos buracos, de for-
ma a que se diminua a perigosidade 
em diversos pontos da Vila.

Em 2017, a Junta de Freguesia de 
Baltar tinha a intenção de projetar 
e requalificar o espaço adjacente 
ao Monte de Sº Silvestre. Em 2022, 

o espaço não foi requalificado e na 
zona envolvente, encontram-se 
muitos quilos de lixo amontoado, 
que está à espera de ser recolhido.

Degradação da  
Estrada Nacional 15 em Baltar

Lixo na zona envolvente  
do Monte de São Silvestre

PUB

FAUSTINO 
 SOUSA

A associação Clube Jazz de Bal-
tar, vai realizar no próximo dia 26 
de novembro , mais uma grande 
noite de fado com jantar. A inicia-
tiva, que terá lugar na sede da 

Associação a partir das 20h00, 
conta com a participação dos fa-
distas,  Albino Faria,  Gabriela 
Ferreira, Cátia Silva, Cila Miran-
da e José Emílio, acompanhados 

à guitarra por Herculano Jacob e 
Silvério Vieira e à viola por João 
Miranda e Carlos Alves. 
Este é mais um dos muitos even-
tos culturais que a associação 

realiza anualmente, e tem como 
objectivo fundamental, a promo-
ção e divulgação do Fado, Pa-
trimónio Cultural Imaterial Da 
Humanidade. 

    BALTAR

Grande Noite de Fado na Associação Clube Jazz de Baltar
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O Clube da Petanca de Rebordosa 
celebrou, no passado dia 4 de No-
vembro, 12 anos de dedicação à 
comunidade da freguesia de Re-
bordosa rodeado de sócios, fami-
liares, entidades e amigos.
O Executivo da Junta de Freguesia 
marcou presença neste convívio, 
tendo testemunhado e elogiado 

todos que fazem parte desta asso-
ciação a direcção, sócios do clube 
por todos os méritos que têm al-
cançado e o que dignificam Rebor-
dosa e também pelo seu trabalho 
de cariz social e solidário que tem 
ajudado a desenvolver uma asso-
ciação dinâmica. Marcaram pre-
sença neste aniversário o Presi-
dente da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida e o Presidente da 
Assembleia de Freguesia de Re-
bordosa, Abel Silva assim como 
vários elementos do executivo da 
Junta de Freguesia de Rebordosa.

    REBORDOSA

12º aniversário 
do Clube de Petanca 
de Rebordosa

PAULO
PINHEIRO

O Moto Clube de Rebordosa con-
cretizou no passado dia 6 de no-
vembro o tradicional magusto 
p a r a  o s  s ó c i o s  e  a m i g o s  d a 
Associação.
A Junta de Freguesia acedeu ao 
convite e com gosto marcaram 
presença a par de mais umas boas 
dezenas de associados e familia-
res numa tarde fria, como a esta-
ção do outono reclama.

No entanto, o calor dentro das 
instalações não falhou tal como 
não deixaram de estar presentes 
as boas iguarias para um lanche 
bem nutritivo com as castanhas, 
vinho e música convidando todos 
presentes para uma tarde de fes-
ta popular e convívio.
Proporcionando um momento de 
partilha de sabores e saberes en-
tre jovens e seniores, momentos 

de confraternização, conjugando 
g a s t r o n o m i a ,  c u l t u r a  e 
animação.
De referir que esta atividade, o 
magusto de S. Martinho, é uma 
atividade tradicional que é bom 
que seja lembrada, pelo que con-
ta a lenda, mas também pelas 
boas receitas que o fruto permi-
te, sendo as castanhas assadas o 
mais natural nesta altura do ano.

Magusto no Moto Clube de Rebordosa

Foram concluídas as obras de 
pavimentação da Rua de Sobre 
Moinhos em Rebordosa, é uma 
importante intervenção reali-
zada pela Junta de Freguesia 

de forma a dar continuidade 
aos melhoramentos das aces-
sibilidades a toda a população. 
De referir que esta obra está 
contemplada no Contrato In-

teradministrativo de Delega-
ção de Competências, assina-
do entre a Junta de Freguesia 
de Rebordosa e a Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

Mais uma obra de proximidade concluída

Rebordosa atraiu este domingo  
dia 13 de novembro centenas de 
pessoas no 10º Raid BTT, prova 
de BTT, com cerca de 30 km.  A 
emoção do desporto regressou 
no passado domingo, aos trilhos 
da Cidade de Rebordosa.
Todos os participantes puderam 
sentir o sabor do triunfo, já que só 
perdeu mesmo quem ficou de fo-
ra de uma manhã de desporto, 
natureza, saúde, convívio e muita 
diversão, que teve como pano de 
fundo as deslumbrantes trilhos 
definidos pelo Rebordosense 
Luís Magalhães paisagens natu-
rais aliciada à prática desportiva 
com mais ou menos dificuldade, a 
promoção do território. A prova 
teve início e fim em frente às ins-
talações da ACRR e contou com 
cerca de 200 participantes e para 
dar a partida contaram com vá-
rias entidades autárquicas exe-
cutivo da Junta de Freguesia de 

Rebordosa Presidente da Assem-
bleia de Freguesia, Abel Silva e o 
Vereador do Desporto da Câma-
ra Municipal de Paredes, Renato 
Almeida.
Relativamente à prova, esta de-
correu da melhor forma possível, 
havendo sempre um grande espí-
rito de companheirismo entre 
todos os participantes, sendo o 
feedback dos mesmos extrema-
mente positivo.
No final, para retemperar ener-
gias, teve lugar o tradicional con-
vívio. A organização deixou um 
agradecimento sentido a todos 
os participantes na prova, à Jun-
tas da freguesia por onde passou 
a prova, a todos os voluntários e 
patrocinadores por estarem ao 
lado e fazerem acreditar que vale 
a pena investir tempo e o esforço 
na organização de um evento que 
promove o desporto, a saúde, o 
convívio, a alegria.

Cerca de duas centenas de pes-
soas passaram e participaram, no 
passado dia 5 de novembro na 
Festa do Caldo, em Astromil, “ver-
dadeira festa tradicional popular“, 
tendo sido confeccionados 64 li-
tros de caldo.
O Evento promovido pelo café 
Dona Inês e nas instalações pró-
prias, com decoração campestres, 

marcou o cenário da festa, onde 
além do caldo feito à moda antiga  
são também disponibilizadas mui-
tas outras iguarias com destaque 
para as tão almejadas rabanadas 
f e i t a s  p e l a  m a t r i a r c a  D o n a 
Silvina.
Esta é a 4ª edição que fica marca-
da pela forte adesão e pelos senti-
mentos de alegria e satisfação.

10º Raid BTT Associação Cultural 
e recreativa

Festa do caldo em Astromil



18 Sexta-feira 18 de Novembro de 2022  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 

orientadores da informação livre, rigorosa 

e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representati-

vos do concelho de Paredes em áreas tão 

diversas como a política, a economia, a em-

presarial, a religiosa, a desportiva, a social e 

do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos 

os cidadãos, independentemente da cor, 

raça, género, convicções, religião, naciona-

lidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asse-

gurando a dignidade das pessoas e das ins-

tituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Um acontecimento feliz

O
correu no último sábado a 
apresentação no Salão da 
Junta de Freguesia de 

Bonfim, no Porto, de um novo livro 
de Sérgio Lizardo, autor com obra 
publicada há já uma dezena de 
anos. Sala cheia, muita curiosida-
de, grande ambiente de comunhão 
e até de identificação. Foi portan-
to um momento cultural impressi-
vo e plurifacetado, com interven-
ções de críticos literários, leitura 
de fragmentos das suas obras e 
animação musical de qualidade. A 
obra agora publicada tem o suges-
tivo título: “As mães são de veludo 
e as avós são de seda”. 
Sérgio Lizardo, em prosa mas so-
bretudo em poesia, constrói obras 
literárias, aliás com crescente su-
cesso de público, com ênfase em 
emoções íntimas, em sentimentos 
comuns, como o amor da família, a 
vivência e memórias do passado e 
a construção do humano que so-
mos através das aprendizagens. 
Lizardo recorre a um imaterial baú 
onde se encontram os grandes te-
mas das suas obras, seja a saudade 
da ausência, ou a ternura de um 
conselho de um avô, ou a agressão 
do vazio.
O autor refere em Nota que tem 
medo de não ser lido. Tal ideia po-
deria ser presunçosa (ou só banal) 
se o que tem para dizer não aflo-
rasse de forma criativa e original a 
vida e a sua redenção por um sen-
timento lato,  a que ele chama 
Amor. Lizardo é assim como que 
um pastor de palavras luminosas 
que organizadamente confluem 
por sua iniciativa em poemas que 
são como o seu redil, o seu univer-
so ficional.
Em Do Amor Perfeito, o autor fala 
assim: A filha atrasada, sempre 
atrasada,/ na idade das urgências,/ 
exige da mãe atenção exclusiva,/
roupa engomada, /boleia a passar 
por cima do trânsito/e respostas 
que contenham a palavra sim./A 
mãe, adiantada, sempre adianta-
da,/na idade das paciências,/acon-
selha a filha a vestir o que tem,/a 

não ter pressa de chegar/e a acei-
tar o não ou o talvez./ A avó, no 
tempo certo,/ que o tempo passa a 
ser sempre o tempo certo,/ na ida-
de das conclusões,/ chama as duas 
à escuta de que /as histórias se re-
petem em todas as gerações;/con-
clui, para que as duas/concluam 
depois o que quiserem,/dizendo 
que sente a falta da mãe e da avó/ e 
das coisas de que elas discorda-
vam,/ especialmente quanto á ge-
nerosidade do tempo/ para quem 
está certo./ Finaliza a conversa, 
dizendo:/ -Na dúvida, respeita-se/ 
sem pausar o amor/ pese embora 
a s  s u a s  i m p e r f e i ç õ e s /
temporárias.  
Em É Felicidade, o autor diz (trans-
crevo parte): A felicidade é uma 
criança/que anda às cavalitas das 
nuvens/para poder ver, sobre os 
ombros brancos delas,/que as coi-
sas más, ervas rasteiras,/não se 
podem ver sob as frondosas/ coi-
sas más, árvores altas /que se to-
cam com as pontas dos pés,/…
Fica aqui o desafio. Leiam poesia 
ou outra forma de literatura. Culti-
vem as artes. Abstraiam-se por 
pequenos momentos diários da 
vida real, da sua alienação, do seu 
condicionalismo. Podem começar, 
por simples exemplo, pela obra de 
Sérgio Lizardo. Experimentem ou-
tros espaços culturais, diferencia-
dos, talvez mais exigentes, mas 
propiciadores de crescimento 
p e s s o a l  e  f o r m a ç ã o  d e 
mentalidades. 
Sérgio Lizardo não faz da interven-
ção direta sobre a realidade o seu 
objecto. Antes sugere, explora, 
porventura mobiliza. E fá-lo bem. 

T
udo o que os jovens podem fazer pe-
los velhos é escandalizá-los e mantê-
-los atualizados. George Bernard 

Shaw 
Existe um ímpeto de pensar que os jovens 
são iguais e que não podem trazer esperança 
ao mundo de hoje. Felizmente, quando a so-
ciedade adulta rompe esses muros de achar 
que detém o lado certo das coisas e observa 
o jovem de perto, encontra uma realidade 
muito diferente daquela exposta pela mídia. 
Eles são criativos, surpreendem e criam, por 
conta disso, tirar partido da sua capacidade 
de criar deve ser prioridade dentro de qual-
quer ambiente social. Nos últimos dias te-
mos assistido a manifestações e ações de 
jovens de todo o país. Temos aqui uma inova-
dora resistência, pode-se dizer um alerta 
crítico desses agentes sociais que, desiludi-
dos com os rumos seguidos pela socie- 

dade,  ocupam os espaços públicos e
gritam, de maneira clara que não há futuro 
nem para mim nem para vocês. Essa inter-
venção frontal traduz uma nova maneira de 
pensar dos jovens, que não acreditam mais 
em utopias salvacionistas nem querem pro-
jetar para um futuro incerto a felicidade que 
podem viver hoje. o que eles desejam é o 
presente, o agora, pois é na urgência das 
ruas que eles vivem.
O mundo vem testemunhando a força cres-
cente dos jovens na construção de uma so-
ciedade melhor. Eles estão nas ruas, nas co-
munidades, no debate público, defendendo 
os seus direitos e da sociedade, mobilizando 
as pessoas e chamando governos do mundo 
à responsabilidade em respeitar, proteger e 
efetivar os direitos humanos. Os jovens 
sempre desempenharam papel importante 
nos movimentos sociais, assumindo postos 
de liderança em protestos mundo afora, or-
ganizando manifestações e ocupando o es-
paço público com exigências sociais, políti-
cas, econômicas e culturais. Nas ruas, nas 
comunidades, nas redes sociais e na internet 
em geral!
Mas justamente por estarem na linha de 
frente do ativismo, da cobrança de líderes 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

A Feira das Vaidades!

E
stou farto das contas de Luz! Estou 
farto das contas da água, do gasóleo, 
do gás e outras que nos limpam os bol-

sos todos os dias. Por isso esta semana pre-
parava-me para analisar o que andam a fazer 
as entidades reguladoras destes sectores e 
porque razão não acabam com a taxas e taxi-
nhas que fazem aumentar cada vez mais as 
faturas no final de cada mês. Até percebo 
que a BeWater o faça, em Paredes, dada a 
“boa” relação que a gestão socialista da Câ-
mara faz do contrato de concessão, o que faz 
com que se aproveite para deixar os muníci-
pes a pagar essa fatura… contudo, é bem 
mais dramática a teia de suporte à “maquina 
socialista” do Estado que se instalou na re-
gulação e não deixa acontecer o equilíbrio 

entre empresas e consumidores para colo-
car um travão na ida permanente aos bolsos 
de todos os portugueses.
Depois do reinado do anterior Primeiro-Mi-
nistro socialista José Sócrates, o PS até con-
siderou que o retorno ao poder podia tor-
nar-se uma miragem depois da bancarrota 
infligida aos portugueses. Contudo, com 
António Costa, a atual maioria absoluta e 
um total à-vontade em confundir o Estado 
com o PS, fica a sensação a cada nova histó-
ria que se pode fazer de tudo! Distribuir lu-
gares sem competência, ignorar a justiça dos 
tribunais e usar o Estado como se fosse o 
próprio quintal. É inacreditável que os “téc-
nicos” das Entidades Reguladoras não te-
nham capacidade para ativar mecanismos 
travão dos preços que sobem em flecha, as-
sim como é inimaginável que esses mesmos 
“técnicos” transitem entre Câmaras do PS 
ou outros organismos do Estado. Embora 
todos saibam de situações de porta-girató-
ria dos políticos com as Entidades do Estado, 
ninguém pode ficar indiferente a que o car-
tão do PS seja hoje quase obrigatório para 
que um jovem de 21 anos vá ganhar mais de 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

De bolso vazio e ouvidos cheios...
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locais e globais por um mundo mais justo e 
solidário e por serem a voz do inconformis-
mo na sociedade, os jovens também estão 
entre os que mais sofrem com a violência. 
Enquanto isso o que fazem os líderes mun-
diais, recorrem ao show off para apresentar  
“medidas” para a defesa do ambiente e calar 
os jovens. 
Se o ridículo matasse, teríamos um caso sé-
rio de suicídio coletivo.
Este ano realiza-se a Conferência do Clima 
da ONU que acontece em Sharm el-Sheikh 
(resort de luxo), num cenário de eventos cli-
máticos extremos em todo o mundo, uma 
crise de energia impulsionada pela guerra 
na Ucrânia e dados mostrando que o mundo 
não está a fazer o suficiente para combater 
as emissões de carbono e proteger o futuro 

do planeta. A ONU gasta milhões de euros 
numa cimeira de charme para calar a juven-
tude, em vez de a ouvir e agir, juventude que 
se manifesta de forma cada vez mais escla-
recida sobre as mentiras dos países e dos 
seus líderes. Porque a Cimeira e as suas ocas 
conclusões só serviram para esse fim, enga-
nar os jovens. Uma afronta aos jovens, a to-
dos nós e à realidade que vivemos e senti-
mos. Todos se vão (mais uma vez) compro-
meter para o  futuro. Futuro que os jovens 
não sabem se vão ter.
Tenham vergonha.  
Mas o direito à indignação é algo inerente à 
pessoa humana e os afetados pelas altera-
ções climáticas levantam a sua voz e 
manifestam-se.
Tenho orgulho nestes jovens!

A Feira das Vaidades!

E
nquanto escrevo estas linhas 
assisto na televisão ao comen-
tário sobre os últimos mísseis. 

Neste caso são especiais estes mís-
seis, não temos certeza sobre a sua 
origem, mas temos a certeza sobre o 
local onde aterraram. Foi na Polónia, 
estado de membro da NATO, a 10 qui-
lómetros da fronteira da Ucrânia,  on-
de destruíram um trator e vitimaram 
duas pessoas. 
Adensa-se o estado de expectativa e 
ansiedade em que coletivamente te-
mos vivido desde 24 de fevereiro. 
Nunca como hoje foi tão séria a hipó-
tese de intervenção da NATO, através 
do famigerado artigo 5º do Tratado do 
Atlântico Norte e provavelmente  
nunca esteve na mente de tanta gente 
a hipótese de um temido conflito nu-
clear. A tensão terá atingido hoje no 
extremo leste da Europa níveis nunca 
visto desde 1989. Exigem-se estadis-
tas, como diria Rui Rio, com “nervos de 
aço”! Uma decisão precipitada pode 
lançar a Europa num conflito com se-
melhanças apenas nas piores expe-
riências do século passado.
Por sua vez, aqui pelo burgo, geogra-
fia de mais pacatas vivências, no ex-
tremo ocidental do mesmo continen-
te, sem prejuízo da troca de rostos no 
PCP e da lastimosa entrevista que 
Cristiano Ronaldo deu ao jornal The 
Sun, aquilo que tem “quebrado a nor-
malidade” são as manifestações pelo 
clima que têm decorrido na capital, 
no rescaldo das quais se tem assistido 
a ocupações de escolas secundárias, 
universidades e do edifício da ordem 
dos contabilistas. Estes jovens dizem 
querer “quebrar a normalidade” atra-
vés destas manifestações de forma a 
chamar a atenção para a crise climáti-
ca que hoje atravessamos. O que se 
admite por absolutamente legítimo, 
necessário e urgente!

Além disso, exigem também, a demis-
são do ministro da economia por o 
considerarem um criminoso que redi-
giu o Plano de Estabilidade e Cresci-
mento, um plano que embora não te-
nha merecido a plena atenção dos ati-
vistas terá, nas palavras destes, 
“fósseis por todo o lado”. No meio des-
tas manifestações aparecem também 
vozes mais ousadas que não admitin-
do negociar com criminosos, exigem a 
demissão de todos os “fósseis do go-
verno”. Confesso que só consigo ima-
ginar trilobites a abandonar os 
gabinetes.
Pese embora os defeitos e excessos de 
forma, os erros capilares e alguma fal-
ta de cuidado na linguagem, um analis-
ta sério não pode deixar de admitir a 
profunda justiça destas manifesta-
ções. O dia de hoje, para além do supra 
referido míssil que atingiu território 
polaco, foi também o dia em que se 
atingiu a marca de oito bilhões de pes-
soas no planeta terra. Uma marca es-
trondosa que, se por um lado é de-
monstrativa dos fantásticos desen-
volvimentos médicos e tecnológicos 
que a nossa espécie tem protagoniza-
do, também é absolutamente clarifi-
cadora sobre o desafio que, em con-
junto, enquanto espécie, representa-
mos para o nosso planeta. Numa 
altura em que começa a ser evidente, 
até para os mais céticos, o aquecimen-
to da temperatura média anual, o des-
regular das estações do ano e as su-
cessivas catástrofes naturais que vão, 
um pouco por todo lado, surgindo em 
maior número e gravidade. 
O problema é ainda mais gravoso para 
aqueles que sendo jovens, já sendo 
dotados de níveis mínimos de cons-
ciência política e social, vêm as suas 
perspetivas condicionadas pelas con-
sequências nefastas do confinamento 
pandémico, por uma guerra que se 
adensa e arrasta sem perder de vista a 
ameaça nuclear e uma emergência 
climática que para possa ter uma res-
posta adequada muito provavelmen-
te exigirá aceitarmos uma severa di-
minuição no conforto e qualidade de 
vida que ganhamos nas últimas déca-
das. Não é um horizonte nada simpáti-
co, e é muito distinto daquilo que os 
seus pais terão vivido no início da dé-
cada de noventa.

Por
PEDRO
SILVA E SOUSA

A Geração!De bolso vazio e ouvidos cheios... 3000 euros por mês, para um cargo público 
para o qual não tem preparação ou expe-
riência. Um exemplo banal de uma descon-
sideração que está a ficar recorrente numa 
maioria de ação para a qual já quase todos 
olham com indiferença.
Não me acredito que existam muitos re-
cém-licenciados a ganhar esses valores em 
Portugal, porque a carga fiscal que temos 
assim não o permite e felizmente a grande 
maioria não tem cartão do PS!!!
O PS habituou-se a esta ideia do livre-trân-
sito, com o sorrisinho do Primeiro-Ministro 
Costa e a anuência do Presidente da Repú-
blica, sem pena dos Portugueses que pagam 
esta inflação generalizada…
Urge denunciar a captura do Estado pelo 
PS, mas ainda mais urge que se discutam 
propostas para o futuro do país e como nos 
vamos livrar desta camisa de forças imposta 
pela maioria. 
Não sei se é uma revisão constitucional a 
melhor oportunidade para isso, mas certa-
mente a sua discussão para que possam ser 
encarados novos desafios ao setor público é 
determinante para mudar! A proteção so-
cial é um fator determinante para a procura 
de nivelar os cidadãos por cima em cultura, 
educação e saúde e para que isso aconteça é 

fundamental promover a competição eco-
nómica saudável e regulada entre todos. A 
exemplo disso, já muito se escreveu em Por-
tugal sobre a prestação de cuidados de saú-
de por privados onde se concluiu sempre 
que devem ser encarados como parceiros 
não só nesta área mas também na educação 
e justiça, permitindo um acesso verdadeira-
mente universal a esses serviços. O que in-
teressa é que as pessoas tenham o serviço 
que precisam a tempo e horas e a um preço 
que o país possa pagar. E isto aplica-se da 
mesma forma ao gás, à eletricidade e à água!
Com certeza preocupado com tudo isto, 
o Dr. António Costa apareceu na televi-
são em animada cavaqueira com o “ati-
vista” Nicolás Maduro, na Cimeira do 
Clima, na estância de férias do Egipto. O 
Sr. Maduro é um perito na concretiza-
ção dos objetivos confessos da Cimeira: 
anular as diferenças entre os países ri-
cos e os países pobres!! Ao promover o 
uso do petróleo!!..E a transformar a Ve-
nezuela numa das nações mais miserá-
veis de ambos os hemisférios!! Isto, 
cumprindo o seu desígnio de criar um 
regime Socialista Bolivariano exemplar 
para toda a América do Sul!!!
Para Portugal desejamos bem melhor!!!
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CULTURA

PUB

PUB

Fundação A Lord  
celebra São Martinho
MAGUSTO. Não faltou castanhas e jeropiga, na celebração  

do São Martinho, organizada pelo Grupo Sénior da Fundação A LORD.

No passado dia 9 de novembro, o 
Grupo Sénior da Fundação A 
LORD festejou a Comemoração 
do São Martinho. O Grupo assou 
as castanhas no local, acompanha-
das por jeropiga e outras bebidas.
Este presente nesta atividade o 

Dr. Francisco Leal, Vice-Presiden-
te da Fundação A LORD e Verea-
dor da Câmara Municipal de Pare-
des, e foi presenteado com a atua-
ção musical do Grupo Sénior. A 
música foi acompanhada pelos 
instrumentos musicais realizado 

nas anteriores atividades, feitos 
com material reciclado.
O dia teve muita cantoria, dança e 
animação, tornando este dia festi-
vo para recordar. Sendo sempre 
uma atividade muito apreciada 
por todos.

Já assinou o seu jornal?
"oprogressodePAREDES"
O seu quinzenário de eleição

Rua Dr.  José Correia ,  nº71 -  2º Esquerdo - Frente - C a st e l õ e s  d e  C e p ê d a  -  4 5 80 -1 28  Pa re d e s

Te l . :  2 5 5  78 1  5 2 0   / /   j o r n a l p ro g re s s o @ g m a i l . c o m

"Arte Nobre  
da Madeira"  
em Exposição
A exposição “Arte Nobre 
da Madeira” é uma agradá-
vel viagem à história dos 
trabalhos da marcenaria, 
assim como a várias ferra-
mentas e peças de mobi-
liário feitas de forma arte-
sanal e pode ser visitada 
de segunda a sexta feira 
das 9:00 às 12:30 e das 

13:30 às 17:00, no foyer 
do Auditório da Fundação 
A LORD até 31 de dezem-
bro de 2022.
A Exposição “Porcelanas e 
Faianças” pode ser visita-
da de segunda a sexta feira 
das 9:00 às 12:30 e das 
13:30 às 17:00, no Edifício 
da Cooperativa A LORD.
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AMBIENTE

Taxa de Gestão de Resíduos  
já é aplicada em Paredes
RESÍDUOS. Paredes aplica desde outubro a Taxa de Gestão de Resíduos, tentámos perceber um pouco melhor o que é e como é 

calculada, mas o executivo optou por dar uma resposta que não explica as questões da população.

INÊS PINTO CORREIA
texto

A Câmara Municipal de Paredes co-
municou aos seus habitantes que a 
partir de outubro seria introduzida 
uma nova Taxa, chamada Taxa de 
Gestão de Resíduos (TGR). 
O Progresso de Paredes endereçou 
várias questões ao município, para 
que tivesse a oportunidade de ex-
plicar a todos os paredenses o moti-
vo de esta taxa se dever a uma obri-
gação legal publicada em Decreto-
-Lei a 10 de dezembro de 2020, mas 
só entrar em vigor neste momento. 
Questionamos ainda se este valor 
fica nos municípios, se o valor é fixo 
e como será faturado.
A resposta da Câmara Municipal 
foi: “ É uma taxa que é receita do Es-
tado e é obrigatório e é calculada 
em função da quantidade de resí-
duos depositados em aterro”. 
No entanto, investigamos um pouco 
e concluímos que esta taxa já é aplica-
da aos municípios ao redor de Pare-
des.  Mas comecemos pelo princípio, 
esta taxa surge pela primeira vez em 
2007 e tinha o objetivo de “que a ver-
ba arrecadada fosse consignada para 
os objetivos nacionais em matéria de 
gestão de resíduos”. 
Esta taxa é segundo a lei uma taxa: 
"incidente sobre as entidades ges-
toras de sistemas de gestão de flu-
xos específicos de resíduos, siste-
mas de gestão de resíduos urbanos 
e operadores de tratamento de re-
síduos, com o objetivo de compen-
sar os custos administrativos de 

acompanhamento das respetivas 
atividades e estimular o cumpri-
mento dos objetivos nacionais em 
matéria de gestão de resíduos”. 
Este valor é arrecadado pelos mu-
nicípios e destina-se à Agência Por-
tuguesa do Ambiente, porém na 
Portaria n.º 278/2015, de 11 de se-
tembro, no Art. 10º N.º4 pode ler-se 
que “Cada município recebe 5 % do 
valor da TGR que pagou quando 
procedeu ao pagamento das tarifas 
e prestações financeiras devidas ao 
SGRU relativas aos resíduos geri-
dos no ano anterior”. 
Em 2020 surge então o tal decreto-
-lei que impõe um período transitório 
até 2022. Daí a obrigação legal da 

Câmara, agora, aplicar esta taxa, uma 
vez que não foram cumpridas as me-
tas nacionais de redução de resíduos.  
Isto ainda significa que quanto mais 
um município reciclar menor será a 
taxa, uma vez que esta taxa serve co-
mo um incentivo à reciclagem e à mu-
dança de comportamentos pelo nos-
so clima. Algo que o município não 
explicou à população. 
Um cronista do Jornal Eco, Pedro 
Vaz, jurista, escreveu em 2020 que os 
municípios iriam adiar a aplicação 
desta taxa devido às autárquicas de 
2021.  Por outro lado a Deco esclare-
ce que os municípios não têm capaci-
dade de medir o lixo efetivo que cada 
habitação produz, por isso os cálcu-
los são feitos de forma muitas vezes 
injusta “a tarifa de resíduos conti-
nua a estar, em 80% dos municípios 
portugueses, associada ao consu-
mo de água. Apesar de alguns con-
celhos já terem projetos-piloto de 
implementação do sistema PAYT 
(em que o consumidor paga apenas 
pelo lixo indiferenciado que efeti-
vamente deita fora), a maioria con-
tinua a não ter em conta o contribu-
to do consumidor que separa, reci-
c l a  e  s e  p r e o c u p a  c o m  a 
sustentabilidade do planeta”.
Ficamos sem saber se é este o caso 
de Paredes, mas vejamos alguns 
exemplos (ver caixa). Por fim, não 
fica claro como é calculada esta ta-
xa (nem em Paredes nem a nível 
nacional), apesar de termos ques-
tionado o executivo que por opção 
nos respondeu com uma simples 
frase, que nada esclarece.

PUB

Já assinou 
o seu jornal?

"oprogressodePAREDES"
O seu quinzenário de eleição
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VALORES COBRADOS EM PAREDES , PENAFIEL,
PAÇOS DE FERREIRA E VALONGO
Analisamos duas faturas de duas famílias, uma família de duas pes-

soas, residente num apartamento T3 recebeu uma taxa de 6,24€, 

outra família, que reside num apartamento da mesma tipologia mas 

com quatro pessoas no agregado familiar recebeu exatamente o 

mesmo valor: 6,24€. 

Fica claro que com o dobro das pessoas em casa, nem o consumo da 

água nem o depósito de lixo será igual. Por isso, existem municípios 

que aplicam a taxa à tipologia da habitação. Mas de realce, que não 

podemos confirmar se é esse o caso de Paredes, uma vez que a Câ-

mara não nos esclareceu neste ponto. 

Mas vejamos outros municípios vizinhos: Em Penafiel um estabele-

cimento comercial paga 11,63€ e uma pessoa que vive sozinha num 

apartamento T3 paga 6,97€. 

Paços de Ferreira, que tem esta taxa desde 2007 ou 2008, aplica 

uma taxa paga diretamente ao município e não na fatura da água, 

uma pessoa com uma habitação T1, paga cerca de 8€ a cada dois 

meses. E em Valongo uma família de 4 pessoas que reside numa ha-

bitação T3 9,59€ por mês.
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NECROLOGIA

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
NOGUEIRA
Faleceu no dia 10 de novembro com 71 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na Av. 

Dom Manuel I, n.º 142, Baltar, Paredes. Era casado com Maria 

da Conceição Barbosa de Sá .

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agra-

decer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se 

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

extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 

pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

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

Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA ALBERTINA 
FREIRE PINTO
Faleceu no dia 07 de novembro com 81 anos. 
Era natural de Ferreira- Paços de Ferreira  

e residente nqa Rua do Noval, n.º 181, Vilela, Paredes.  
Era viúva de Albina Leal da Silva Machado.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se as-
sociaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7º dia da sua ente querida Maria Albertina   

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

ALBERTINA 
GONÇALVES RIBEIRO
Faleceu no dia 06 de novembro com 62 anos. 

Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua do Padrão nº. 632, Lordelo, Paredes.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
MORAIS FERREIRA
Faleceu no dia 13 de novembro com 82 anos. 
Era natural de Figueiras-Lousada e residente 

em Sobrosa, Paredes. Era casado com Maria da Conceição 
Nunes da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sexta-feira, dia 18 de novembro, pelas 20:30 
horas na Igreja Paroquial de Sobrosa, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/ PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE 
MACHADO DA SILVA

 Faleceu no dia 11 de novembro com 85 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente na Av. 
Pe. Manuel Pinto Preda, n.º 795, Duas Igrejas, 

Paredes. Era viúva de Alberto Augusto Pinheiro Rodrigues.

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 cari-
nho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia será celebrada, 
sábado, dia 19 de novembro às 19 horas na Igreja Paroquial de 
Duas Igrejas, Paredes.  Agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

LUÍS DE  
SOUSA MARTINS
Faleceu no dia 12 de novembro com 69 anos. 
Era natural de Ferreira-Paços de Ferreira e 

residente na Rua de Chancela, n.º 510, 1º esq.,Duas Igrejas, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Teixeira Moreira 
Martins.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia 
será celebrada, sábado, dia 19 de novembro às 20:30 horas na 
Igreja Paroquial de Cristelo, Paredes. Agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANIBAL AUGUSTO 
DE BARROS RUÃO
Faleceu no dia 04 de novembro com 95 anos. 
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua 5 de outubro, nº.4 Paredes. Era viúvo de Carolina da 
Conceição Teixeira Barbosa Ruão..  

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

PAREDES

AGRADECIMENTO

ANIBAL AUGUSTO DE BARROS RUÃO

1927 - 2022

O Jornal “ O Progresso de Paredes” associa-se à dor da família de Anibal Augusto 

Barros Ruão que faleceu com 95 anos, no passado dia 4 de Novembro.

A todos os seus familiares, a redação e administração do jornal endereça as mais 

respeitosas e sinceras condolências.

Uma vez Diretor... sempre Diretor do Progresso de Paredes.
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VOZ DO EMPRESÁRIO

“O nosso projeto baseia-se em 
 criar novos serviços para os nossos clientes”
CENTRALCOPIA. Este centro de cópias encontra vários serviços, tais como: encadernação, material escolar e de escritório, taba-

caria, postais, brinquedos, gifts homem e mulher, decorações, artigos de bazar e artigos personalizados.

Estabelecimento aberto ao público 
á mais de 20 Anos, o dia 1 de setem-
bro de 2022 fica marcado pelo ini-
cio de um novo projeto para o jo-
vem casal, Pedro e Sílvia, que deci-
diram abraçar este projeto de 
forma a moderniza-lo e a abranger 
novas vertentes.
Aqui encontra principalmente um 
centro de cópias, que se localiza 
mesmo ao lado da Faculdade CES-
PU em Gandra-Paredes. Tem dispo-
nível computadores que podem ser 
utilizados para impressão ou po-
dem enviar os documentos em for-
mato digital.
Além de centro de cópias, encontra 
muitos outros serviços, tais como, 
encadernação, material escolar e 
de escritório, tabacaria, postais, 
brinquedos, gifts homem e mulher, 
decorações, artigos de bazar e arti-
gos personalizados.
Muito recentemente, o estabeleci-
mento passou a ser um ponto DHL e 
também Agente PayShop, onde pode 
realizar o pagamento de vários servi-
ços, tais como eletricidade, água, luz, 
portagens, entre outros.
A loja contém também, dinamiza-
ção a nível das redes sociais, canais 
esses que fazem de forma a promo-
ver os artigos em loja e ao qual ten-
tam da melhor forma possível dar a 
melhor atenção e informação aos 
seus clientes online, fazendo tam-
bém envios de artigos.
Futuramente, a loja terá outras no-
vidades que ainda estão em fases 
iniciais, mas que a seu tempo serão 
divulgadas quer nas redes sociais, 
quer no estabelecimento.
Queremos desde já, indicar que te-
mos uma vasta variedade de pre-
sentes de Natal desde crianças até 
aos adultos, uma vez que estamos a 
entrar na época natalícia, basta vi-
sitar-nos no nosso estabelecimen-
to ou através das redes sociais.
Desta forma, queremos agradecer a 
oportunidade ao Jornal “O Progres-
so de Paredes” (jornal este que temos 
para venda no nosso estabelecimen-
to), que nos proporcionou a oportu-
nidade de pudermos divulgar os ser-
viços disponíveis no nosso estabele-
cimento. Além de estudantes 
universitários, também temos mui-
tos outros clientes e garantimos que 
terão sempre um sorriso ABERTO 
para vos receber!”

Longevidade
“O nosso estabelecimento já tem muitos anos, mas o nosso projeto 

baseia-se em criar novos serviços para os nossos clientes, além dos 

que já tinha anteriormente.
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