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JORNAL FUNDADO EM 1931

MEXIDAS NO TRÂNSITO  
DA AVENIDA DA REPÚBLICA
Rotunda da Estação vai ser inaugurada e é espectável que o trânsito nos dois sen-
tidos regresse à principal avenida da cidade. PÁG. 18

Padre 
de Paredes 
“promovido”  
a Bispo 
Auxiliar  
do Porto PÁG. 5

SINTÉTICO DE BALTAR VAI CUSTAR  
1 MILHÃO DE EUROS AOS PAREDENSES
PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA. Rotunda da Família e do Largo 
Comendador Pereira Inácio vão ser requalificados. Casa da Cultura da fre-
guesia terá museu dos brasileiros em Paredes.  PÁG. 6

ENTREVISTA A VASCO SOUSA

“É OUTRO NÍVEL DE  
DESAFIO QUE O FC PORTO, 
AGORA ME PROPÕE” 

Vasco Sousa, jogador de futebol nascido em 

Cristelo, Paredes, assinou contrato com o 

FC Porto. O jovem de 16 anos jogava no 

Vitória Guimarães SC. Antes o médio pa-

redense já tinha passado pela formação 

do FC Paços de Ferreira. Vasco Sousa 

muda-se para o Dragão com contrato 

profissional. O Progresso de Paredes en-

trevista a jovem promessa. DESTAQUE
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A pressoterapia, (presso significa 
pressão, terapia significa trata-
mento), é um tratamento mecâni-
co de compressão e descompres-
são, onde se aplicam umas mangas 
nas pernas e/ou zona abdominal, 
para ajudar a estimular a circula-
ção sanguínea e linfática. 
O aparelho da pressoterapia apre-
senta vários programas e intensi-
dades, por forma a atuar em várias 
situações, tais como, drenagem 
linfática, circulação sanguínea e 
relaxamento. 
O tratamento semanal de presso-
terapia, aumenta a saúde e o bem-
-estar da pessoa pois ajuda a dimi-
nuir o cansaço/dor nas pernas, di-
minui o edema, ajuda a prevenir ou 
melhorar a condição das varizes, 
aumenta as defesas do organismo, 
elimina toxinas, diminui o volume 
corporal e a celulite, devido à me-
lhoria do sistema da circulação 
sanguínea e linfática.
A pressoterapia pode ser aplicada 
em qualquer altura do ano. Contu-
do, existem épocas em que existe 
uma maior necessidade do pacien-
te recorrer à pressoterapia, princi-
palmente na época da primavera/
verão, porque o calor provoca a 
dilatação das veias, dificultando a 
subida do sangue até ao coração, 
para que este seja renovado. Esta 
situação propicia também a desci-
da da pressão arterial e por conse-
quência o possível aumento do 
batimento cardíaco. A pressotera-
p i a  a j u d a  a  d i m i n u i r  e s t e s 
sintomas.

Pressoterapia

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

       TRIBUTO …

D
iz o povo que custa menos fazer bem do 

que mal. Se pensarmos que depois te-

remos que corrigir o que erramos, com 

esforço acrescido, custos de tempo e de material, 

então vale mesmo a pena ser correto naquilo a que 

nos propomos. Quer nas ações ou materialmente há 

sempre um prejuízo que devemos evitar, se formos 

empenhados em tudo que faça parte da nossa vida 

humana. Recordo ter-me dirigido a uma firma de 

fatos feitos, num estabelecimento de vendas de mo-

delos da própria fábrica. Havia na montra um casaco 

de que gostei muito. Entrei e comprei, mas só o vesti 

um mês depois. Para meu espanto, o casaco não ti-

nha forro nos bolsos. O profissional que fez a peça 

não foi digno da sua profissão. Não gostei de ser en-

ganado e isso fez-me recordar um grande Mestre 

alfaiate de outros tempos. Trata-se de Agostinho 

Couto Cunha Reis, natural de Meinedo, Lousada, 

nascido em 1924. Dedicado a essa profissão desde 

jovem, foi contratado por outros mestres proprietá-

rios de casas da arte, para colaborador na confeção 

de fatos por medida, o que fazia a par-

tir do seu atelier familiar. Homem de 

garra, mudou-se para Paredes, e com 

a sua esposa e três filhos criou a Al-

faiataria Reis, que rapidamente  pas-

sou a ser conhecida. Lá aprenderam o 

ofício e trabalhavam os seus filhos. 

Trabalhava-se duramente, com má-

quinas da época, pouco desenvolvi-

das, mas Agostinho Reis de fita métri-

ca ao pescoço e tesoura em punho, 

fazia com mestria os cortes no tecido 

que despachava para a esposa e filhos (um rapaz e 

duas raparigas), dando vazão às encomendas no 

prazo estabelecido, sem falhas, mesmo que para tal 

tivesse de fazer serões até de madrugada. O seu 

maior gosto era que o seu único filho rapaz, fosse o 

seu continuador. Por isso sujeitou-o, desde muito 

novo, ao uso da fita métrica e da tesoura, na prática 

da medida e corte, fazendo dele um excelente pro-

fissional que hoje, conhecido como Toninho Reis, 

mantêm a única Alfaiataria em Pare-

des, depois do fecho de muitas outras. 

Já com estrutura reconhecida, Agosti-

nho Reis ainda passou por Angola, a 

pedido de amigos, para instalação de 

uma alfaiataria em Luanda, só que não 

gostou e as saudades obrigaram-no 

ao regresso a Paredes, terra que lhe 

deu ser, pelo seu profissionalismo. 

Mesmo cansado, sempre lutou com 

vontade de enfrentar a concorrência, 

mantendo a dignidade do seu serviço 

perfeito e o sustento da sua mini-empresa. Sujeito a 

vários acidentes vasculares cerebrais, acabou por 

falecer em 1999, deixando muitas saudades à famí-

lia, amigos e clientes que o estimavam e até partici-

pavam em grandes convívios, de que ele tanto gos-

tava. O carisma de Agostinho Reis como pessoa 

aberta, humilde e bom Mestre alfaiate deixou marca 

em Paredes, pelo que o seu registo prevalece na 

mente de quem o conheceu.

Agostinho Couto Cunha Reis (Mestre Alfaiate)

POR: GASTÃO MOREIRA

Ú
LTIMO é, regra geral, associado à ideia de 
fim, do derradeiro antes do nunca mais.

Após o ÚLTIMO, nada mais acontece e 
seja este do que for chegou-se ao extremo final.

É já com saudade, ou alívio, que se olha para o ÚLTI-
MO que se associa a uma série, da qual será a última 
repetição. A uma série porque raramente a palavra 
último é associado a algo de único, apesar de, por de-
finição, algo de único seja tudo de último. 

Último, porém, pode ser entendido como, apenas, 
o que é mais recente do que tudo o resto, ser apenas 
aquilo que precede imediatamente o que se passa no 
tempo actual.

O que retira a palavra do conceito absoluto de na-
da haver mais para vir, e que desmonta toda a carga 
negativa que endossamos à palavra último, por ser 
deprimente quando não há nada a esperar a seguir ao 
ÚLTIMO.

Nós precisamos que venha algo a seguir ao último 
… Por isso é que é sempre melhor beber o penúltimo 
copo, tendo em conta a promessa de futuro que tal 
reveste.

Neste sentido, o último passa a ser apenas um ter-
mo de ordenação referindo-se ao mais moderno na 
ordem cronológica, a qual seguirá acontecendo. 

Último é apenas aquilo que é ou está colocado ou 
situado depois de todos os outros em relação à ordem 
estabelecida por uma pessoa ou convenção.

Este último, intimamente relacionado ao próximo, 
é preferível.

Este último que o é simplesmente porque vem de-
pois do penúltimo, que já foi último, é aquele que luta 
pela esperança de um dia, ser ele o penúltimo, e em 
seguida o antepenúltimo e assim sucessivamente até 
escapar à cauda cronológica dos eventos.

Ser um último relativo destes não o deslustra e é o 
que nos faz levantar todos os dias para este último dia 
antes do próximo.

Nós gostamos do último que há no Hoje, porque 
esperamos que o amanhã venha breve e nos traga 
felicidade.

Por isso, este último editorial antes de férias, sen-
do tão último como os anteriores, terá um pouco mais 
de tempo de sobrevivência como último até ser subs-
tituído nessa qualidade pelo primeiro de Setembro.

E se não vos trouxe grandes lições de vida, também 
não vos trará muitas preocupações.

Ou seja, perfeito para as férias que se avizinham e 
que desejo que vos sejam tranquilizadoras e 
reconfortantes.

Boas Férias,… Até Setembro!

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O ÚLTIMO
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LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

PUB

U
m despiste au-
tomóvel fez, no 
dia nove de ju-

lho, três vítimas mortais. 
Uma das vítimas foi Sílvio 
da Si lva Moreira de 70 
anos de Paredes, mas tam-
bém um bebé de 10 meses. 
A outra vítima, de 48 anos 
era natural de Paranhos, 
P o r t o  e  e r a  a v ó  d o 
menino. 

Do acidente resultaram 
ainda dois feridos graves e 
um ferido ligeiro.

A viatura despistou-se 
na Estrada Nacional 108, 

em Canelas, Penafiel. O 
carro caiu por uma riban-
ceira com cerca de 50 me-
tros, tendo ficado imobili-
zado numa presa de água 
de uma antiga exploração 
de areia.

Marco Ferreira, coman-
d a n t e  d o s  B o m b e i r o s  
de Entre-os-Rios explicou 
que à chegada do local  
encontrou “duas vítimas 
dentro da lagoa, fora do 
carro, e outras três no in-
terior da viatura que havia 
caído à presa de água” nas 
instalações de uma antiga 
empresa de extração de 
areia. 

Acidente 
destroçou família 
com casa às costas
O acidente destroçou a 

vida a um conjunto de pes-
soas que viajavam de carro 
em direção à vila de Alpen-
dorada. A viagem começou 
em Santa Maria da Feira, a 
mais recente morada de 
Sílvio da Silva Moreira, o 
condutor do Skoda Octá-
via que se despenhou pela 
ribanceira da EN108 na 
m a r g e m  d i r e i t a  d o  r i o 
Douro. 

O indivíduo terá ido no 
dia 6 de julho (sábado) a 
Alpendorada buscar os 

acompanhantes da viagem 
que três dias depois termi-
nou da pior maneira quan-
do fazia o regresso a Al-
pendorada para que Ana 
Rute de 12 anos (uma das 
feridas ligeiras do aciden-
te) pudesse ir a uma con-
sulta na Unidade de Saúde 
Familiar de Alpendorada. 

“Eles saíram daqui [Al-
pendorada], iam seis pes-
soas no carro e o menino 
de 10 meses que hoje mor-
reu, nem cadeirinha tinha. 
Se hoje vinha em alguma 
cadeirinha não sei”, disse 
ao Progresso de Paredes, 
uma vizinha das vítimas. 

Acidente brutal  
vítima ex-polícia
TRAGÉGIA. Acidente ocorreu em Canelas, Penafiel e vitimou um ex-polícia natural 
de Gandra. 

António Orlando  | texto

Médicos absolvidos no 
caso da jovem de Recarei 
que morreu com um tumor 
não diagnosticado

Tribunal de Penafiel enten-
deu que houve erro de diag-
nóstico por parte dos médicos, 
mas que não agiram de forma 
dolosa, nem com intenção de 
provocar a morte da jovem. A 
autópsia revelaria tumor na 
cabeça de grande dimensão, 
nunca diagnosticado nas onze 
idas de Sara Moreira ao Hospi-
tal Padre Américo.

Tribunal de Penafiel absol-
veu quatro médicos do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, 
em Penafiel, que em ação cível 
estavam acusados dos crimes 
de violação da "legis artis", (ler 
caixa) por não terem detetado 
um tumor cerebral a Sara Mo-
reira. A jovem de 19 anos, natu-
ral de Recarei, Paredes, faleceu 
em janeiro de 2013, depois de 
várias idas ao serviço de Ur-
gência do Hospital Padre Amé-
rico, em Penafiel.

Apesar de entender que os 
médicos deviam ter tido outra 
atuação e pedido exames com-
plementares de diagnóstico, o 
tribunal considerou que os clí-
nicos atuaram de acordo com a 
informação de que dispunham, 
fornecida pela paciente e pelos 
sintomas que apresentava, 
bem como pelos dados dos re-
latórios dos diversos episódios 
de urgência da jovem naquela 
unidade hospitalar.

O Tribunal de Penafiel en-
tendeu que houve “erro de 
diagnóstico” por parte dos mé-
dicos, mas que não agiram de 
forma dolosa, nem com inten-
ção de provocar a morte na 
jovem.

Sara Daniela Moreira tinha 
19 anos quando a mãe, na noite 

de 10 de janeiro de 2013 a en-
controu na cama, sem vida e 
com a televisão ligada. “Quan-
do fui ver se estava bem, pois 
há dois anos andava sempre 
preocupada com ela, já não 
respirava”, contou Maria de Fá-
tima Silva em junho de 2016, 
quando o tribunal abriu um in-
quérito às circunstâncias da 
morte da jovem.

A autópsia revelaria tumor 
na cabeça de grande dimen-
são, nunca diagnosticado nas 
onze idas ao Hospital de Pena-
fiel desde o aparecimento dos 
primeiros sintomas de mal-es-
tar e tonturas da jovem.

FOTO: OTÁVIO PASSOS, GLOBAL IMAGENS

Sílvio da Silva Moreira

António Orlando  | texto

SABER MAIS

Violação  
da leges artis 
pelo médico

Para que um médico seja 

condenado no contexto 

de uma ação de respon-

sabilidade civil, como é o 

caso que agora foi julga-

do, necessário é que, en-

tre o mais, o mesmo te-

nha praticado um facto 

ilícito, o que, geralmente, 

está relacionado com a 

não observação da leges 

artis. Por julgar ainda es-

tá o processo crime.
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V
itorino Soares, 
até agora pároco 
de Castelões de 

Cepeda e Madalena, em Pa-
redes, foi nomeado bispo 
auxiliar do Porto no dia 17 de 
julho. O sacerdote, recebeu a 
notícia “com alegria”, mas 
“ c o m  s e n t i d o  d e 
responsabilidade”.

“Eu dizia entre os jovens 
no seminário que havia duas 
coisas que nunca me iria 
acontecer: ser bispo e mor-
rer afogado; depois disto co-
meço a ter receio de morrer 
afogado. Espero que não seja 
neste mar tão doce que é a 
Diocese do Porto”, gracejou. 

A notícia da ordenação 
episcopal está a originar um 
sentimento de orfandade na 
comunidade paroquial de 
Castelões de Cepeda e Ma-
dalena. Felizes pelo “novo 
Bispo”,  mas tristes pelo 
adeus de Vitorino Soares à 
paróquia, os paroquianos 
saíram da missa do dia 17 de 
julho com os olhos banhados 
em lágrimas. 

Vitorino Soares chegou à 
paróquia de Castelões e Ma-
dalena em 1994, há 25 anos, 
e a comunidade local estava 
a prepara a celebração das 
Bodas de Parta através da 
realização de uma Ação de 
Graças para o dia 14 de se-
tembro às 19 horas seguido 
de jantar. As inscrições para 
o repasto a 10 euros perma-
necem abertas até ao dia 31 
de julho. 

Numa saudação à diocese 
do Porto, Vitorino Soares diz 
ter-se sentido “muito peque-
nino” quando recebeu a notí-

cia da sua ordenação episco-
pal. “Sustive a respiração e 
recuei no tempo 34 anos 
aquando da minha ordena-
ção sacerdotal. É o mesmo 
Senhor Jesus Cristo que 
através da Igreja me concede 
este dom e coloca em minhas 
frágeis mãos este desafio”, 
pode ler-se numa saudação 
que o novo Bispo dirigiu à 
Diocese. 

O prelado de 58 anos diz 
que “O Papa Francisco ao ir 
buscar um pobre pároco”, pa-
ra Bispo Auxiliar do Porto 

“dá-nos um sinal, que eu gos-
taria de partilhar com todos 
os párocos, vendo em mim 
cada um deles, no trabalho 
dedicado e silencioso, que 
sustenta uma boa parte da 
vitalidade pastoral”, acres-
centou D. Vitorino. O novo 
bispo sublinhou ainda que 
“sob inspiração do ano mis-
sionário que vivemos, gosta-
ria de contribuir para uma 
comunhão missionária na 
Igreja”.

A nomeação foi recebida 
“com alegria” por D. Manuel 

Linda, bispo do Porto, “um 
dom recebido do céu por 
intermédio do Papa Fran-
cisco”. “Esta ligação ‘genéti-
ca’ ao Porto, ao seu clero, 
religiosos e leigos, tornam-
-no particularmente sensí-
vel para a compreensão das 
habituais vivências, especí-
ficas sensibilidades e justas 
aspirações da nossa Dioce-
se. E o seu temperamento 
acolhedor e afável muito 
contribui para fazer desta 
Igreja uma comunidade 
acolhedora, motivada, sen-

sível e fraterna”, escreveu o 
bispo do Porto.

Um penafidelense 
adotado 
pelos paredenses 
Nascido a 19 de outubro 

de 1960 em Luzim, antiga 
freguesia do concelho de Pe-
nafiel, D. Vitorino José Pe-
reira Soares é o mais velho 
de cinco irmãos, um dos 
quais também padre, o sa-
cerdote Avelino Soares, 
atual pároco de Rio Tinto. 
Estudou teologia entre 1979 

e 1984 e foi ordenado a 14 
de julho de 1985, na Sé do 
Porto – fez 34 anos no passa-
do domingo. Ocupou vários 
cargos, entre os quais o de 
prefeito do Seminário Maior 
do Porto (1989-1994), o de 
capelão militar (1987-1989) 
e o de prefeito do Seminário 
M e n o r  d o  B o m  P a s t o r 
(1984-1987). Foi também 
diretor do secretariado dio-
cesano da pastoral juvenil, 
professor de religião e moral 
e assistente espiritual das 
conferências vicentinas.

Padre de Paredes “promovido”  
a Bispo Auxiliar do Porto 
IGREJA. Sentimento de orfandade invadiu comunidade cristã de Paredes que se preparava para o homenagear Vitorino 
Soares pelos 25 anos de serviço na Paróquia. Ordenação episcopal decidida pelo Papa. Cerimónia deverá ocorrer a 29 de se-
tembro, na Diocese do Porto.

António Orlando  | texto

PUB
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Como já foi dito anteriormente, a rea-

bilitação oral é um dos maiores avanços 

da medicina dentária nos todos os 

tempos.

A capacidade de poder voltar a ter o 

sorriso antigo modifica completamente a 

vida da pessoa, aumentando sua auto-es-

tima e auto-confiança. Cada dia mais, os 

paciente têm a consciencialização de que 

o tratamento dos dentes faz parte de um 

tratamento de saúde. Que a saúde come-

ça pela boca, sim! Que a perda dos dentes 

interfere na saúde geral, sim. Que a ne-

cessidade da recuperação dos dentes 

perdidos não é uma questão somente es-

t é t i c a  m a s  s i m  f u n c i o n a l 

maioritariamente.

Nos dias de hoje, temos ao nosso alcan-

ce a possibilidade de compensar a falta de 

dentes com a utilização de implantes, 

contribuindo para um maior conforto e 

confiança do paciente através dos dentes 

fixos, múltiplos ou unitários, com grande 

durabilidade, poucas contra-indicações e 

diminutos riscos para a saúde.

O tratamento de reabilitação com im-

plantes dentários requer procedimentos 

cirúrgicos específicos, porém seguros, 

desde que sejam realizados por profissio-

nais capacitados em cirurgia oral e/ou 

implantologia.

Além disso, para que o tratamento 

ocorra da melhor maneira possível é es-

sencial que exista um elo de confiança 

entre o paciente e o profissional, uma vez 

que para um bom resultado final, é preci-

so essencialmente o comprometimento 

das duas partes, só assim, é possível atin-

gir o objetivo espectável pelo paciente e 

traçado pelo profissional.

Quanto aos custos envolvidos no trata-

mento, que é uma das grandes preocupa-

ções do paciente, podemos dizer que com 

a popularização dos tratamentos também 

houve um aumento da concorrência en-

tre as marcas, diminuindo consideravel-

mente o preço final para o paciente e 

mantendo a mesma qualidade no resulta-

do, lembrando que os custos são sempre 

individuais, ou seja variam de caso para 

caso, com a necessidade de exames radio-

gráficos complementares e a avaliação 

clínica do profissional habilitado, de for-

ma a ser realizado um bom planeamento 

do tratamento a ser realizado.

É possível  
recuperar o 
tempo perdido  
e voltar a sorrir

RENATA BELA

Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia

O 
novo campo de 
futebol do União 
Sport Clube de 

Baltar, em fase final de cons-
trução, vai custar 1 milhão 
de euros aos cofres do muni-
cípio. “Por culpa” deste avul-
tado investimento, a fregue-
sia de Baltar será aquela que 
“mais investimento público 
terá no atual mandato au-
tárquico”. A conclusão é do 
presidente da Câmara de 
Paredes e foi dita à popula-
ção da vila pelo próprio Ale-
xandre Almeida na reunião 
que no dia 12 de julho fe-
c h o u  a  3 ª  P r e s i d ê n c i a 
Participativa. 

No encontro com a popu-
lação que decorreu no salão 
nobre da Junta de Freguesia, 
Alexandre Almeida explicou 
que o avultado investimento 
no sintético está relaciona-
d o  c o m  a  c o n s t r u ç ã o  d o 
campo de jogos de raiz ao 
contrário daquilo que suce-
deu com outros clubes do 
concelho onde foi apenas 
necessário fazer adaptação 
do campo de futebol. “Em 
Baltar tudo é construído de 
novo, e além disso, a câmara 
está obrigada a fazer um lo-
teamento ao proprietário 
que cedeu o terreno para 
que fosse construído o cam-
po de futebol”, referiu. Al-
meida garante que o seu 
executivo não fará este tipo 
de negócio no futuro. “Este 
tipo de obrigações foi herda-
do do anterior executivo que 
nos deixou cerca de 5 mi-
lhões de euros de compro-
missos assumidos e agora 
temos que ser nós a honrar  a 
palavra” com terceiros.

Um outro investimento 
avultado será feito na Casa 
dos Pereiras, na antiga se-
cundária de Baltar onde é 
intenção da autarquia cons-
truir uma Casa da Cultura. O 

projeto contemplará um 
Museu dos Brasileiros de 
Paredes. “Esta obra é muito 
avultada e infelizmente será 
impossível de concretizá-la 
neste mandato”, ressalvou o 
Autarca de Paredes. Neste 
mandato avançará o arranjo 
da rotunda da Família e do 
Largo Comendador Pereira 
Inácio. Este último projeto 
pode não ficar pronto antes 
das eleições autárquicas. É 
que além da requalificação 
do Largo é vontade do poder 
autárquico, junta e câmara, 
transferir para o velho cam-
po de futebol alguns dos 
equipamentos aí existentes, 
designadamente o rinque 
que passaria a partilhar o ve-
lho palco do USC Baltar com 
um campo de ténis. O esbo-
ço do projeto de remodela-
ção do Largo Comendador 
Pereira Inácio foi apresenta-
do pelos autarcas da fregue-
sia.  Um outro investimento 
para futuro, ou seja, além do 
atual mandato, é a aquisição 
de terrenos para construir 
na vila de Baltar um parque 
urbano à semelhança do que 
acontece nas cidades do 
concelho e também em Lou-
redo.  A zona da Igreja deve-
rá ser o local escolhido.

Sintético de Baltar  
vai custar 1 milhão de euros 
aos paredenses
PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA. Rotunda da Família e do Largo Comendador Pereira Inácio 
vão ser requalificados. Casa da Cultura da freguesia terá museu dos brasileiros em Paredes.

António Orlando  | texto

Reunião animada 

A falta de água e saneamento, limpeza das ruas e a pre-

sença de uma comunidade nómada originária da Roménia 

em Baltar  foram alguns dos problemas levantados pelos 

moradores durante a sessão de trabalho.  

Sobre a água e saneamento Alexandre Almeida explicou 

os contornos da negociação que está a desenvolver com a 

Be Water, a empresa concessionária das redes de água e 

saneamento, cujo processo aguarda parecer da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 

Só depois será possível à Câmara avançar com o sanea-

mento na zona sul do concelho e a empresa a fazer o mes-

mo na zona norte. A limpeza das ruas vai passar para alça-

da da Junta de Freguesia por protocolo. Sobre a presença 

dos cidadãos romenos que está a incomodar a população, 

o Autarca diz que “não é proibido dormir dentro das car-

rinhas e eles são cidadãos da União Europeia como nós. A 

GNR está a monitorizar o grupo e se eles cometerem al-

gum ilícito o que todos nós temos de fazer de imediato é 

comunicar o facto à autoridade policial” explicou Alexan-

dre Almeida. 

O alargamento da Rua do Campo de Futebol também cau-

sou polémica devido ao deslocamento dos caixotes do li-

xo. Os recipientes serão deslocalizados cerca de 50 me-

tros, “mas serão enterrados à semelhança do que aconte-

ce na cidade de Paredes”, explicou o Edil. “O verdadeiro 

problema são ́ os monstros´ que as pessoas colocam fora 

dos contentores. A Câmara vai a casa das pessoas reco-

lher esse lixo basta para que tal seja solicitado”, concluiu 

Alexandre Almeida.
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E
stender o programa 
de mobilidade Eras-
mus aos alunos de 

12º ano, podendo ser feito pa-
ra outro país ou até mesmo 
dentro de Portugal, e que seja 
possível realizar um ano sabá-
tico no final do ensino secun-
dário”. Este foi o teor de um 
dos desafios colocados pela 
Juventude Socialista (JS) a An-
tónio Costa, a cerca de três 
m e s e s  d a s  e l e i ç õ e s 
legislativas.  

"Foi com muito interesse 
que li os vossos contributos 
para o programa do Governo. 
São excelentes pistas para a 
reflexão e para os desafios da 
vossa geração e o programa 
do PS tem de ser capaz de res-
ponder a estas questões", afir-
mou o Secretário geral do Par-
tido Socialista.

O secretário geral do Parti-
do Socialista ouviu a sugestão 
dos “Jotas” no decurso do 
fórum “O Futuro Agora” reali-
zado no dia 13 de julho no Pa-
vilhão Municipal de Paredes e 
disse que a educação, igualda-
de e alterações climáticas con-
tinuarão como desafios do 
partido. 

“O Futuro Agora” foi uma 
espécie de convenção da JS 
para os “jotinhas” com o obje-
tivo de apresentar o contribu-
to da JS para o programa elei-

toral do Partido Socialista. 
António Costa salientou que o 
programa eleitoral do PS tem 
de poder responder à “capaci-
dade de garantir a plena reali-
zação pessoal e profissional 
dos jovens. Temos de criar 

mais condições para que to-
dos possam fazer Erasmus in-
dependentemente da situa-
ção financeira”, acrescentou, 
referindo, contudo, que “há 
diferença em querer partir e 
em ser obrigado”.

A propósito da mobilida-
de, o chefe do Governo pug-
nou pela menor desigualda-
de entre o litoral e o interior, 
criticando a deslocalização 
de serviços, a prática dos bai-
xos salários levadas a cabo 

por algumas empresas e as-
sumiu ser um desiderato do 
Governo criar melhores con-
dições para que os jovens 
possam realizar-se pessoal e 
profissionalmente dentro do 
país.

JS desafiou António Costa a tudo  
fazer para alargar o Erasmus ao secundário 
INICIATIVA. Secretário geral do PS participou no fórum “O Futuro Agora” realizado em Paredes. JS defendeu a legalização do con-
sumo de cannabis para fins recreativos.

António Orlando  | texto

Luís Garcia 

Presidente da JS Paredes

Destacou o trabalho da 

sua juventude partidária, 

que tem tentado “aproxi-

mar o jovem da política e 

da cidadania”. Em relação 

ao concelho, referiu que 

se nota “uma enorme di-

ferença”, relativamente 

aos últimos anos, quanto 

a  m e d i d a s  p a r a  a 

juventude.

Alexandre 

Almeida 

Presidente da Câmara

Deu nota do trabalho da 

JS e em especial da JS Pa-

redes “na defesa da ju-

ventude e das políticas de 

juventude”.  Fez notar que 

apenas tem um ano e 

meio de governação, mas 

que já “demos um maior 

dinamismo ao Conselho 

da Juventude. Prometeu 

abertura da Casa da Ju-

ventude até final do ano, 

requalificar o Pavilhão 

Municipal de Paredes e 

construir um complexo 

de piscinas ao ar livre no 

Parque da Cidade em 

2020. 



9Sexta-feira 19 de Julho de 2019  oprogressodePAREDES

POLÍTICA

PUB

PUB

Propostas: 

- Habitação 

É uma das áreas onde é preciso mais intervenção” e 

em que o programa Porta65, que “tem de ser olhado 

com uma nova ambição”, pode funcionar como uma 

das respostas para habitação com dignidade.

- Educação

Definir um teto máximo nas propinas dos mestrados 

e um acesso sem desigualdades ao Ensino Superior, 

n o m e a d a m e n t e ,  p a r a  q u e m  f a z  c u r s o s 

profissionais.

- Erasmus 

Estender o programa de mobilidade aos alunos de 

12º ano, podendo ser feito para outro país ou até 

mesmo dentro de Portugal, e que seja possível reali-

zar um ano sabático no final do ensino secundário. 

- Internet

- Criar manuais escolares digitais. A medida agradou 

ao secretário-geral do PS, que até brincou dizendo 

que dessa forma iria “poupar os pais do trabalho de 

apagarem os livros”.

- Valorizar o tele-trabalho e as inovações tecnológi-

cas. Foi proposto a criação de um programa de litera-

cia mediática para ensinar a distinguir em que fontes 

confiar na internet.

- Ano sabático 

 “Esta ideia de passar da escola a tempo inteiro para 

uma vida de trabalho a tempo inteiro é mesmo um 

modelo de vida que temos de rejeitar”, destacou a lí-

der da JS, Maria Begonha, apontando os apoios à 

natalidade, à família e as licenças de parentalidade 

que defende como forma de “apoiar o tempo 

próprio”.

- Ambiente 

Defendida a neutralidade carbónica. Para que tal 

aconteça “exigir a todos, desde as pequenas empre-

sas ao Estado, aos comportamentos individuais de 

cada um que não há mesmo mais tempo a perder 

para salvar o ambiente e combater as alterações 

climáticas”.

- Legalização do consumo de cannabis para fins 

recreativos.

António Costa reconhe-
ceu, também, ser fundamen-
tal a implementação de novas 
políticas públicas, o investi-
mento na habitação, referin-
do-se ao Plano Nacional de 
Alojamento no Ensino Supe-
rior com o objetivo de assegu-
r a r  u m  a r r e n d a m e n t o 
acessível.

O primeiro-ministro con-
cretizou, também, que a admi-
nistração pública tem de ser 
capaz de fixar jovens, afirman-
do que já abriu “o maior con-
curso para a administração 
pública para técnicos superio-
res”, um instrumento que, dis-
se “vai permitir qualificar ain-
da mais o Estado”.

“Esta é uma forma de obri-
gar o setor privado a evoluir 
nas suas práticas salariais e ser 
concorrente do setor público”, 
confessou, reiterando ser ur-
gente continuar a trabalhar no 
acesso à educação e na forma-
ção, sendo estes pilares nu-
cleares ao desenvolvimento 
do país.

Alexandre Almeida, Presi-
dente da Câmara de Paredes 
desafiou os jovens e as juven-
tudes partidárias a sentirem 
orgulho em pertencer a estas 
estruturas, constituindo-se 
como “garantes da atividade e 
pilares do sistema democráti-
co, pugnando para uma socie-
dade mais justa e transparen-

te”, disse. O fórum “O Futuro 
Agora” contou com a presença: 
do primeiro-ministro, António 
Costa; da secretária de Estado 
Adjunta e da Educação, Ale-
xandra Leitão; do presidente 
da Federação Distrital do Por-
to do PS e eurodeputado, Ma-
nuel Pizarro; da ministra da 
Presidência e da Moderniza-
ção Administrativa, Mariana 
Vieira da Silva; do secretário 
de Estado da Defesa do Consu-
midor, João Torres; do presi-
dente da concelhia do PS Pare-
des, José Carlos Barbosa; do 
secretário-geral adjunto da JS, 

Tiago Estevão Martins; do 
Coordenador do programa de 
Governo do PS Legislativas 

2019, João Tiago Silveira; e do 
representante da Greve Cli-
mática Estudantil, Noah Zino.
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A 
pista de Baltar 
que há cerca de 
dois meses rece-

beu o Shakedown do rali de 
Portugal´19 voltou a abrir as 
portas aos automóveis, desta 
vez aos bólides que compe-
tem no campeonato nacional 
de Ralicross. Na jornada “ex-
tra” houve também corridas 
de kartcross. O vencedor foi 
o piloto da casa, João Ribeiro, 
que sem carro para competir 
desforrou-se nos kart´s TT. 

O Ralicross de Paredes, é 
uma prova que pretende can-
didatar-se a integrar o Cam-
peonato de Portugal de Rali-
cross, Kartcross e Super Bug-
gy, em 2020.

A organização esteve a 
cargo do Clube TT Trilhos do 
Norte, que no dizer dos espe-
cialistas da modalidade 
“cumpriu os objetivos de rea-
lizar uma prova de nível na-
cional”.   Na competição, João 
Ribeiro fez “uma perninha” 

no Kartcross, com um HN 
Sport emprestado por Nuno 
Bessa. “Lá fui eu sem qual-
quer treino ou experiência, as 
primeiras voltas foram uma 
adrenalina diferente, mas de-
pois lá apanhei algum jeito e 
consegui vencer, para sur-
presa minha… estou a jogar 
em casa é verdade”, disse 
João Ribeiro no final da 
prova. 

A oposição a João Ribeiro 
foi protagonizada por Mau-
ro Reis (HSport), segundo 
classificado que cortou a 
meta com mais duas déci-
mas que o piloto de Baltar. 
Pedro Marques aproveitou 
o que restava da corrida, pa-
ra chegar a terceiro. Tiago 
Freitas cortou a meta em 
quarto, mas caiu para sexto 
depois de uma penalização 

de 30 segundos, devido a 
uma falsa partida e não ter 
cumprido a devida joker lap. 
O quarto lugar final ficou as-
sim posse de Pedro Palma, 
seguido de Luís Monteiro. 
Nas corridas do Ralicross de 
Baltar Jorge Rego venceu na 
Iniciação, Adão Pinto na Na-
cional 2RM, Tiago Ferreira 
na Nacional A1.6 e Joaquim 
Pacheco na Super 1600.

Kartódromo de Baltar  
recebeu prova extra  
de ralicross
RALICROSS. Paredes é candidato a integrar o Campeonato de Portugal em 2020. A 
organização esteve a cargo do Clube TT Trilhos do Norte.

António Orlando  | texto

Hélder Ribeiro  
aproxima-se do líder 
do Enduro/veteranos

Vila Cova de Carros 
vence Troféu Paredes 
- Campeonato 
Inter-freguesias

A cidade de Águeda foi 
palco da quinta etapa pon-
tuável para o Campeonato 
Nacional de Enduro CFL 
2019. Muito público, quase 
duas centenas de participan-
tes e três especiais verdadei-
ramente enduristas, fizeram 
desta jornada uma das mais 
disputadas da temporada.

Hélder Ribeiro continua a 
ser um dos principais anima-
dores da classe de Veteranos. 
O piloto paredense venceu 
duas das especiais e garantiu 

a segunda posição da classe. 
Um resultado francamente 
positivo e que coloca Ribeiro 
mais próximo do líder do 
campeonato quando apenas 
faltam cumprir dois dias de 
competição. “Entrei bem na 
prova, venci logo a primeira 
especial e andei na luta pela 
vitória ao longo do dia. Ga-
ranti pontos importantes pa-
ra o campeonato e agora é 
treinar para a derradeira pro-
va do ano. Obrigado a todos 
pelo apoio”, disse.

GOLFE - Diogo Machado e 
Elisa Garcês, a dupla repre-
sentante da ex-freguesia de 
Vila Cova de Carros, vence-
ram o Troféu Paredes - Cam-
peonato Inter-freguesias. A 
prova realizou-se no dia 13 de 

julho no Campo do Aqueduto. 
O segundo lugar foi para Vile-
la através da dupla José Ma-
nuel Silva e Fernando Marrei-
ros e o terceiro para Cristelo 
que se fez representar por 
Miguel Silva e André Araújo.

Tiago Teixeira destacou-se em Viana do Castelo
KARTING- Tiago Teixeira 

foi no último fim de semana 
ao Kartódromo da Amorosa 
em Viana do Castelo arreca-
dar o segundo lugar na pe-
núltima etapa do Campeo-
nato de Portugal de Karting 
2019 organizada pelo Clube 
Automóvel do Minho.

Desde muito cedo e com 
um andamento surpreen-
dente no sábado, Tiago Tei-
xeira demonstrou que o seu 
principal objetivo seria a vi-
tória. O piloto de Vilela foi o 
mais rápido nos treinos cro-
nometrados bem como 
triunfou à geral nas duas 
mangas de qualificação ao 
obter a volta mais rápida. 

Na final disputada no do-
mingo um arranque menos 

feliz da pole position atirou 
Tiago Teixeira para a segun-
da posição nas oito primeiras 
voltas. O paredense impôs 
um ritmo forte que lhe ren-
deu a melhor volta da final 
catapultando-o para uma 
animada luta pela vitória, no 
entanto viria a cruzar a ban-

deira xadrez no segundo lu-
gar da Geral/classe X30 Su-
per Shifter Sénior. 

“Foi sem dúvida um gran-
de fim-de-semana. Tinha tu-
do para ganhar a corrida, 
mas a competição é mesmo 
assim. O arranque não foi 
aquilo que estava à espera e 

depois tive de tentar ir para a 
frente de todas as formas. 
Arrisquei tudo, tive ali aque-
le contratempo, no entanto 
ainda acabei na traseira do 
vencedor”, disse Tiago Tei-
xe i ra  n o  f i n a l  d a  p r ov a 
minhota.

O piloto de Vilela não es-
queceu o seu adversário 
dando-lhe os parabéns e 
anunciou que não vai estar 
na última corrida do cam-
peonato a realizar em Baltar. 
“Quero agradecer a toda a 
equipa Motocane, patroci-
nadores, família e amigos, 
mas é impossível disputar a 
próxima prova”, disse Teixei-
ra, em tom de despedida da 
é p o c a  e  d o  t í t u l o  d e 
campeão. 
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N
uma ação de for-
mação promovi-
da para jornalis-

tas e comentadores des-
p o r t i vo s  d o s  ó r g ã o s  d e 
comunicação social, na Ci-
dade do Futebol, em Oei-
ras, João Ferreira, vice-pre-
sidente do CA, acompanha-
d o  d o s  á r b i t r o s 
internacionais Tiago Mar-
tins e Hugo Miguel, deram 
conta das principais altera-
ções às leis de jogo para a 
época que se inicia em 04 
de agosto, com a realização 
da Supertaça Cândido de 
Oliveira, entre Benfica e 
S p o r t i n g ,  n o  E s t á d i o 
Algarve.

As alterações definidas 
pelo International Board 
(IFAB) foram explicadas pe-
los responsáveis lusos, no-
meadamente a da obrigato-
riedade de os jogadores 
passarem a ter de sair de 
campo, aquando de uma 

substituição,  pela l inha 
mais próxima, ficando as-
sim para trás a necessidade 
de se dirigirem até à linha 
de meio-campo, junto aos 
bancos de suplentes.

Uma alteração que, se-
gundo João Ferreira, "procu-
ra aumentar o tempo útil de 
jogo" e evitar "perdas de 
tempo propositadas".

Outra mudança para a 
época 2019/20 diz respeito 
às sanções disciplinares dos 
elementos presentes no 
banco de suplentes.

Se até esta data a única 
'ferramenta' ao dispor do ár-
bitro era a ordem de expul-
são, a partir de agora o juiz 
pode identificar o elemento 
presente no banco de su-
plentes para o advertir, mos-
trar cartão amarelo ou ver-
melho, consoante a gravida-
de da infração. Refira-se que, 
em caso de não ser possível 
identificar o elemento que 

infringiu a lei, será o treina-
dor principal a assumir a res-
ponsabilidade e será ele o al-
vo da correspondente ação 
disciplinar.

Por fim, entre as várias 
mudanças apresentadas, 

destaque para o esclareci-
mento nos lances de 
mão na bola. 
Mantém-
-se na lei 

que há infração quando o jo-
gar tocar "deliberadamente" 
na bola com a mão, mas que 
só é considerada uma ação 
deliberada quando a coloca-
ção do braço aumenta a vo-
lumetria do jogador ou a bo-

la tocar no braço quando es-
te está acima do nível dos 
ombros.

Segundo João Ferreira, 
lances em que o jogador tem 
os braços ao lado do corpo, 
"numa posição natural", não 
devem ser sancionados, as-
sim como não deve ser assi-
nalada qualquer falta quan-
do a intenção do jogador é 
jogar a bola com o pé e esta 

acaba por ressaltar pa-
ra o braço.

A nova 
l e i  f a z 

também uma 
distinção entre 

defesas e avançados 
no que a esta questão diz 
respeito, uma vez que num 
lance em que a bola toque no 
braço de um atacante e daí 
resulte um golo imediata-
mente a seguir, este deverá 

ser anulado, mesmo que o 
toque tenha sido invo-
luntário, como no caso 

de um ressalto. A mesma re-
gra aplica-se no caso de o to-
que na mão, mesmo que in-
voluntário por parte do ata-
cante, crie de imediato um 
lance de golo ou situação de 
perigo, situação na qual o ár-
bitro deverá também assina-
lar infração.

Já no caso de um defesa, 
caso esta toque no seu braço 
involuntariamente e se en-
caminhe para o fundo da ba-
l i z a ,  o  g o l o  d e v e r á  s e r 
validado.

Por último, a nova lei cla-
rifica também a intervenção 
involuntária do próprio árbi-
tro no jogo, que sempre que 
toque na bola e isso altere o 
sentido do jogo deve parar a 
partida e dar a bola à equipa 
que estava na sua posse, evi-
tando assim situações em 
que a equipa adversária re-
cupera a bola fruto de uma 
situação em que nada fez pa-
ra que tal acontecesse.

Substituições e cartões para o banco  
as novidades da nova época futebolística
FUTEBOL. Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou no dia 15 de julho quais as principais 
mudanças nas leis de jogo para a época 2019/2020. Clarificação sobre os lances de mão na bola é uma das novidades.

Engenheiros do ISEP 
criam transferência 
de atletas sem recurso 
a intermediários

A startup de dois enge-
nheiros do ISEP - Instituto 
Superior de Engenharia do 
Porto desenvolveu uma pla-
taforma online que permite 
a transferência de atletas 
desportivos sem recurso 
aos intermediários. 

O contacto direto de atle-
tas e staffs com clubes os pro-
fissionais, sem intermediários 
e sem comissões, é a aposta da 
jovem empresa Sportransfers 
dos dois empreendedores, 
também eles ex-desportistas.

Tendo como prioridade o 
futebol profissional, a plata-
forma desenvolvida a partir 
do Porto está aberta tam-
bém à inscrição de clubes e 

de jogadores amadores, bem 
como de outras modalida-
des, como o futsal, o andebol, 
o basquetebol e o voleibol.

 O grande objetivo é elimi-
nar os elevados custos de 
uma transferência com a co-
missão dos intermediários, 
como aponta José Carlos 
Marques, diretor executivo 
da empresa: "Tanto nas divi-
sões inferiores do futebol 
como nas modalidades ama-
doras, há muitos clubes que 
têm muitas dificuldades na 
hora de contratar novos atle-
tas ou até staff técnico por 
não terem capacidade finan-
ceira para pagar a interme-
diários nos negócios".
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Vasco Sousa, jogador de 
futebol nascido em Cristelo, 
Paredes, assinou contrato 
com o FC Porto. O jovem de 
16 anos jogava no Vitória Gui-
marães SC. Antes o médio pa-
redense já tinha passado pela 
formação do FC Paços de Fer-
reira. Vasco Sousa muda-se 
para o Dragão com contrato 
profissional. O Progresso de 
Paredes entrevista a jovem 
promessa.  

Progresso de Paredes 
(PP) – Jogar no FC Porto era o 
objetivo do Vasco Sousa? Em 
que escalão é que vai jogar? 

Vasco Sousa (VS) - Sim, 
jogar no FC Porto sempre foi 
um dos meus sonhos, sonho 
este que irei realizar ao ser-
viço dos sub-17 (Juvenil A) 
dos azuis e brancos.

PP – Como é que surgiu 
essa possibilidade? 

VS – Com a finalização do 
meu contrato de formação 
ao serviço do Vitória S.C., 
surgiram vários clubes inte-
ressados, entre os quais o 
F.C. Porto, que apresenta-
ram uma proposta promisso-
ra e daí a minha opção.

PP – O Vitória de Guima-
rães não colocou entraves à 
saída?

VS – O objetivo do Vitória 
S.C., era levar este projeto 
mais longe, mas atendendo 
que o meu contrato de for-
mação pelo Vitória SC aca-
bava esta época, tive de deci-
dir, por isso, vou em busca de 
novos desafios.

PP – O F.C. Porto assinou 
diretamente com o Vasco 
ou adquiriu o seu passe ao 
Vitória? 

VS – Como se tratou de 
um contrato profissional e 
eu possuía um contrato de 
formação com vínculo ao Vi-
tória S.C., houve natural-
mente vários acordos entre 
os Clubes intervenientes, 

nos quais sou alheio, por isso 
não posso responder bem a 
essa questão. 

PP – O contrato já é de 
jogador profissional? 

VS – Sim.

PP – Como é que estás a 
encarar/ a gerir isto tudo? 
Jogar num dos três grandes 
d e v e  c r i a r  a l g u m a 
ansiedade…. 

VS – Confesso estar um 
pouco ansisoso devido a ser 
um novo desafio para mim, 
mas devo confessar que, pa-
ra mim, os desafios são pro-
jetos e iniciativas que tento 
sempre alcançar.

 Mas o Vitória SC, as-
sim como o FC Porto, 
são grandes clubes e 
penso, que a forma-
ção onde represen-
tei, foi satisfatória, 
onde me preparou 
em termos des-
portivos e com-
petivos, para as-
cender a outro 
nível de desafio 
que o FC do Porto, ago-
ra me propõe.

PP – Uma carreira faz-se 
por etapas…chegar à equi-
pa principal do FC Porto é a 
grande ambição do Vasco? 

VS – Saliento, vivo um dia 
de cada vez, mas claro, assim 
como todos os jogadores, o 
objetivo é chegar à equipa 
Principal.Vou-me focar “no 
projeto atual”, e fazer sempre 
tudo para ajudar a equipa a 
atingir todos os objetivos es-
tabelecidos pelo Clube. Vou 
dar sempre o meu melhor, co-
mo sempre dei, seja em que 
escalão for, mas sempre com a 
ambição de um dia jogar na 
equipa Sénior.

PP –   o Vasco “quer ser” 
como quem? Quem é seu 
ídolo, se é que o tem? 

VS – Eu não quero ser 
como ninguém, cada pes-
soa tem mérito próprio e 
merece ser reconhecida 
como tal. Eu quero ser o 
Vasco, fazer aquilo que 
mais gosto, lutar pelos 
meus objetivos e, quem 
sabe, um dia mais tarde 

ser reconhecido, mas inspi-
ro-me muito no Messi e no 
seu futebol.

PP – Como é que se defi-
ne o Vasco como jogador? 
Qual é a posição preferen-
cial no campo de jogo? 

VS – Defino-me como 
um jogador inteligente, 
com boa visão de jogo e 
com rápida decisão. Devido 
a estas qualidades a minha 
posição preferencial é o 
meio campo.

PP – Já conhece a equipa 
t é c n i c a  c o m  q u e m  v a i 
trabalhar?

VS – Ainda não, as forma-
lizações e contratações, fo-
ram muito rápidas, mas te-
nho a certeza que será uma 
e q u i p a  t é c n i c a  m u i t o 
dinâmica.

PP – O Vasco é natural 
do concelho de Paredes, 
creio que de Cristelo, mas 
nunca chegou a vestir a ca-
misola do União de Pare-
des. O União (falo deste 
clube por ser o clube da 
sede do concelho que os-
tenta o nome de Paredes) 
foi sempre um clube pe-
queno de mais para a am-
bição do Vasco? Foi isso? 

VS –  Do meu ponto de 
vista o União de Paredes 
nunca foi nem será, um “clu-
be pequeno”. Todos os joga-
dores têm um começo, ge-
ralmente em clubes inferio-
r e s  à q u e l e s  q u e 
ambicionam, mas é nesses 
clubes que aprendemos a 
dar os nossos “primeiros 
passos”.  No meu caso,  o 
meu primeiro clube foi o FC 
Cristelo de onde trago boas 
recordações, ensinamen-
tos e foi onde tudo come-
çou, um clube que me aju-
dou a chegar onde estou 
atualmente ao qual estou 
eternamente grato. Não jo-
guei no União de Paredes 
porque não surgiu oportu-
nidade, se tivesse surgido 
quem sabe não fizesse par-
te da minha caminhada. 

PP – O futebol está a ser 
conciliado com os estudos? 
As notas foram boas? 

“É outro nível de desafio que o FC Porto, 
agora me propõe”

ENTREVISTA A VASCO SOUSA 

António Orlando  | texto
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Nos últimos anos, no-
meadamente nos últimos 
dois, o clima que se instalou 
no futebol português é tu-
do menos saudável. É tudo 
menos futebol. É tudo me-
nos desporto.

Os inúmeros progra-
mas televisivos onde os 3 
grandes estão sempre re-
presentados, são o fósforo 
que incendeia o ambiente, 
pela forma cega como as 
coisas são tratadas, que se 
alastram para os adeptos. 
Os estádios continuam va-
zios porque o medo e a in-
segurança dos pais leva-
rem as famílias ao futebol é 
cada vez maior.

Tal como os fanáticos 
programas televisivos, on-
de se fala tudo menos de 
futebol, outra das coisas 
que veio contribuir para 
este alarmante estado das 

coisas foram os directores 
de comunicação dos 3 
grandes e a forma como es-
tes usam as redes sociais 
para se desculpar dos fra-
cassos desportivos.

A maior parte das vezes, 
se não todas, os bombos da 
festa são os árbitros.

Ser árbitro é muito difí-
cil. Nós, treinadores, de-
sempenhamos essa função 
em todos os treinos e ve-
mos bem quão difícil é; ain-
da mais será em jogos ofi-
ciais, que decidem o futuro 
de muita gente. Quem só 
vê futebol na televisão, não 
entende. Os árbitros de-
vem ser muito bem prepa-
rados e muito bem pagos. 
Sim, muito bem pagos.

Na base,  no futebol 
distrital, as fracas condi-
ções que lhes dão e as 
quotas que os impedem 

de subir de categoria de-
vem ser os principais mo-
tivos de desistirem, de 
não chegarem ao topo ou 
de demorarem muito a 
consegui-lo. Alguns deles 
até têm de mudar da As-
sociação de Futebol do 
Porto para a de Vila Real, 
Guarda, Viseu e Bragan-
ça, por exemplo, para as-
cenderem à categoria Na-
cional, por ser mais fácil, o 
que comprova a qualida-
de dos filiados portuen-
ses. Não consigo enten-
der isto. Por que associa-
do ao nome do árbitro 
vem o nome da associação 
a que pertence? A quali-
dade deve sempre sobre-
por-se a qualquer outra 
condição. Já quando são 
árbitros de categoria Na-
cional, as condições me-
lhoram substancialmente 

O clima instalado no futebol português e a arbitragem

OPINIÃO

Sobre Futebol
e há até já quem opte por 
ser árbitro profissional, a 
tempo inteiro.

No entanto, parece-me 
que há factores que ainda 
não evoluíram o necessário, 
como o caso das avaliações. 
Percebo que os árbitros te-
nham que ter provas físicas e 
escritas (de ingresso ou apti-
dão), não concebo que as 
mesmas tenham grande (ou 
alguma) influência na sua 
avaliação final. Os árbitros 
têm que subir, manter-se ou 
descer de categoria apenas e 
só por aquilo que fazem den-
tro do campo. Isso não 
acontece.

Se no topo acontece, 
mesmo na base (futebol sé-
nior distrital), os árbitros 
têm de ser observados em 
todos os jogos. Os observa-
dores não deviam ser apenas 
para dar “porrada” nos árbi-
tros, mas acima de tudo para 
os premiar pelas muitas e 
muitas excelentes arbitra-
gens. Não se esqueçam que 
não há futebol sem árbitros. 
E quanto melhores forem, 

melhor é o futebol. As ava-
liações deviam ser conhe-
cidas semanalmente, de-
viam ser públicas e deviam 
contribuir para a clareza do 
fenómeno. Não devia ser 
tudo escondido e os pró-
prios árbitros serem sur-
preendidos perto do final 
da época com a classifica-
ção que vão ter.

P.S.: e acabem (ou dei-
xem de ver) esses progra-
mas, porque se eles não ti-
veram audiência vão aca-
bar, e o futebol português 
vai melhorar muito.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto

VS – Sim, consigo conciliar 
bem as duas coisas, nunca se 
sabe o dia de amanhã, a vida 
pode sempre pregar-nos al-
gumas surpresas e quero 
sempre ter um plano B.

PP – Pretendes tirar um 
curso superior? Se sim, 
qual? 

VS – Ainda não pensei 
bem sobre o assunto, vivo 
sempre um dia de cada vez, 
mas a seguir, eventualmente 
gostava que fosse algo rela-
cionado com a gestão no 
mundo do futebol, por exem-
plo, gestão desportiva, uma 
vez que optei pela área de 
economia, indo de encontro 
a esse objetivo.

PP – O futebol, agora, 
passou a ser a prioridade? 

VS – Sempre fiz e farei de 
tudo para alcançar os meus 
sonhos. Ser jogador profis-
sional sempre foi  o meu 
maior objetivo, desde pe-
queno. Para mim os meus 
sonhos são sempre a minha 
prioridade, sendo assim, o 
futebol acaba por ser uma 
d a s  m i n h a s  m a i o r e s 
prioridades.
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O avanço da lei de bases  
da saúde

A
pós a conclusão 
de um acordo so-
bre o processo 

legislativo da Lei de Bases 
da Saúde, obtido pelos 
partidos que suportam a 
solução governativa 
atual, surgiu a tradicional 
arenga dos “comentadei-
ros” avençados de servi-
ço (políticos desativados, 
diretores de jornais…), 
sempre muito assertivos, 
especialmente quando 
jogam “em casa”, sem 
contraditório. 
  Uma tese: “os partidos 
tinham encenado um 
acordo para não perder a 
face”. Subtil argumento 
utilizado para não reco-
nhecer um processo ne-
gocial que após posições 
divergentes e conflituan-
tes evoluiu para uma so-
lução que sublinha a na-
tureza pública (e sublinho 
pública) da gestão do SNS 
e extingue uma Lei (Regi-
me das Parcerias publico 
privadas) que permitia a 
sua descaracterização. 
Outra tese: ”o SNS não dá 
resposta global às neces-
sidades”. Pouco subtil ar-
gumento para os que 
nunca identificaram ex-
tinção de camas hospita-
lares, fecho de serviços, 
delapidação de recursos 
humanos, áreas assisten-
ciais importantes não co-
bertas ou em serviços 
mínimos, redução de ca-
pacidade de resposta nos 
Cuidados de Saúde Pri-
mários, equipamentos 
caríssimos subaproveita-
dos. E as faturas dos pres-
tadores privados de saú-
de aí estão… 
Uma outra tese: “a Lei não 
tem conteúdo real”. A fa-
lácia do costume. Relem-
bremos os passos da his-
tória. Vinte anos após o 
25 de abril estava cons-
truído um serviço público 
de qualidade, o SNS, que 

garantia acessibilidade, 
qualidade e eficiência, es-
senciais para a sua carac-
terística. A articulação 
Hospitais- Cuidados de 
Saúde Primários tinha já 
em concepção um mode-
lo original. Assistiu-se a 
um pouco falado progra-
ma de investimentos em 
formação de médicos e 
enfermeiros, que se man-
tem a elevadíssimo nível 
e que assegura sermos 
“exportadores” de recur-
sos humanos altamente 
qualificados. 
Obviamente havia aper-
feiçoamentos a garantir, 
e novos desafios a en-
frentar. Mas o País era re-
conhecido como exemplo 
de sucesso, com resulta-
dos objectivos avaliados 
do exterior, de forma 
muito positiva. Mas sur-
giu o cavaquismo. Impan-
te da sua maioria absolu-
ta, provido de uma legiti-
m i d a d e  e l e i t o r a l 
indiscutível, o governo de 
Cavaco avançou com a 
Lei de Bases da Saúde de 
1990. 
A medicina privada até aí 
remetida ao tradicional 
consultório médico de 
um ou mais médicos, que 
muitas vezes só por pres-
tigio completava o exercí-
cio público do profissio-
nal de saúde, ganhou es-
tatuto de “concorrente”.  
Seguiu-se a sempre opa-
ca contratualização de 
serviços privados, a mui-
to lucrativa subcontrata-
ção de serviços dos meios 
auxiliares de diagnostico, 
a ilusão made in States 
dos “seguros de saúde” e 

que culminou nas Parce-
rias Público –Privadas, 
com Durão Barroso em 
2002. Sócrates no inter-
valo de tarefas em que 
olhava pela sua “vidinha”, 
também “empresariali-
zou” 34 hospitais.
E os hospitais públicos 
começaram a perder pro-
fissionais, insatisfeitos 
com condições contra-
tuais, com carreiras sem 
continuidade, ausente 
espírito de disponibilida-
de e entrega ao serviço da 
comunidade. Abandona-
ram os mais velhos e emi-
graram os mais novos. A 
dedicação exclusiva dos 
profissionais, essencial 
para o funcionamento 
das equipas, passou a ser 
residual.
Aqui chegados, resta a 
dúvida: quer o PS acabar 
com as PPP da saúde ou 
apenas as quer tolerar? 
Os sinais não eram até 
agora conclusivos. Mas 
quero ser justo. Há uma 
tímida tentativa de au-
mentar a capacidade de 
resposta. Assisti com es-
perança a medidas práti-
cas de rentabilização de 
capacidades como a reali-
zação de radiografias no 
CDP de Penafiel. Assisto 
com esperança a início de 
prestação de cuidados 
nos CSP como Estomato-
logia no ACES Tâmega II 
Vale do Sousa Sul. Assisto 
com esperança a utiliza-
ção de instalação pública 
para a realização de análi-
ses no SNS. Rentabilizar, 
sim. Contratar profissio-
nais em falta, claro. Não 
basta haver uma Lei.

Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 
independentemente da cor, raça, género, convicções, re-
ligião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a digni-
dade das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

A 
garantia de presunção de 
inocência abrange muito 
mais do que a conhecida 

máxima “todos são considerados 
inocentes até que se prove o 
contrário”.
Na realidade, a presunção de ino-
cência é um princípio jurídico, que 
diz que ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
de sentença condenatória. 
Em outros termos, o acusado deve 
ser tratado como inocente até que 
já não exista possibilidade de recur-

so em relação à sentença. Determi-
nadas regras devem ser seguidas 
por todas as esferas do Poder Públi-
co e, inclusive, da sociedade, para 
que se garanta a aplicação prática 
do princípio.
A presunção de inocência tem sua 
principal aplicação no campo pro-
batório. Podemos dizer que cabe à 
acusação provar a existência (mate-
rialidade) do crime, bem como a sua 
autoria. 
Provar a inocência do acusado seria 
muito mais complexo do que provar 
a sua culpa. Outra regra relativa ao 
Direito é a do juízo. 
Segundo ela, deve-se absolver o 
acusado se houver insuficiência de 
provas ou conflito entre as mesmas.  
É importante lembrar que a liberda-
de é a regra e a prisão, exceção.
Já a regra de tratamento implica 
que não pode haver quaisquer tipos 

Presunção de inocência

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
Global Management 
Challenge é uma com-
petição de gestão on-

de os mais promissores génios 
da gestão económica e financei-
ra e as melhores equipas do 
mundo enfrentam diversos de-
safios num combate de equipas 
com um simulador computado-
rizado. Uma iniciativa que co-
meçou em 1980, em Portugal, 
está agora espalhada por 37 
países, nos cinco continentes e 
teve recentemente a entrada de 
países como o Canadá, Líbano, 
Austrália, Nova Zelândia e Ará-
bia Saudita e que será realizada 
e maio de 2020 em Lisboa com a 
comemoração dos 40 anos de 
vida desta competição de estra-
tégia e gestão. É uma competi-
ção que funciona como uma liga 
dos campeões da estratégia e 
gestão, do melhor que se faz no 
mundo.

Na passada semana a final in-
ternacional do Global Mana-
gement Challenge 2018 foi 
realizada em Ecaterimburgo, 
na Rússia, onde a segunda me-
lhor equipa foi portuguesa, 
formada por três jovens qua-
dros da Caixa Geral de Depósi-
tos e que alcançou o melhor 
resultado dos últimos anos, 
pois, há cerca de 20 anos que 
uma equipa nacional não ob-
tém uma classificação tão boa. 
As finais internacionais do 
Global Management Challen-
ge remetem sempre à edição 
do ano anterior e colocam a 
gestão como uma arte, não só 
como uma ciência, mas tam-
bém com o bom senso é essen-
cial na gestão. Por isso eleva o 
desafio ao nível de testar as 
capacidades dos participantes 
da sua aprendizagem com as 
capacidades humanas, sociais 
e de perceção. A inteligência 
emocional é uma das compo-
nentes a ter em conta porque 
aprende-se que não se pode 
tomar uma decisão e a seguir 
mudar drasticamente essa 
mesma decisão, o simulador 
está em reage mal a essas 
mudanças. 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Paredes tem prodígios e resultados na educação

mariocamilomota@gmail.com
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Uma JS que nos  
enche de orgulho
Por
PAULO
SILVA
Professor

A 
JS Paredes é hoje 
uma referência a 
nível nacional, 

pois ao longo dos últimos 
anos cresceu, não só em 
número de militantes, 
mas sobretudo no nível de 
qualidade dos mesmos. 
Temos hoje uma juventu-
de partidária composta 
por rapazes e raparigas 
solidários, persistentes, 
capazes de se mobiliza-
rem por causas publicas e 
com uma diversidade 
enorme. 
O reconhecimento a nível 
local à muito que aconte-
ceu, mas este fim de sema-
na, foi bom ver esse mes-
mo reconhecimento a ní-
vel nacional.
O evento que decorreu 
em Paredes da JS nacional 
e que serviu para os jo-
vens socialistas debate-
rem e apresentarem as 
suas propostas para o pro-
grama eleitoral do Partido 
Socialista, foi a prova do 
reconhecimento da mais 
valia dos dirigentes e mili-
tantes da JS Paredes.
O secretário-geral do PS, 
António Costa levou de 
Paredes um conjunto sig-
nificativo de boas ideias, 
tais como a ideia de gene-
ralizar a gratuidade dos 
manuais escolares em 
formato digital, numa al-

tura em que muito se fala 
que o mundo muda rapi-
damente e que infeliz-
mente as escolas não es-
tão preparadas ainda para 
acompanhar estas mu-
danças, julgo que esta me-
dida caso venha a ser im-
plementada pode ser um 
grande contributo para 
permitir às escolas acom-
panhar de forma mais efi-
caz as mudanças.
António Costa foi mais 
longe ao afirmar que “Isso 
verdadeiramente é fazer 
dois em um: assegurar a 
gratuitidade para quem 
precisa dos manuais para 
estudar e simultanea-
mente não criar esta si-
tuação de custo dificil-
mente suportável de estar 
a pagar os custos da im-
possibilidade de reutiliza-
ção ou pôr as famílias e os 
professores de borracha a 
tentar apagar aquilo que 
já, obviamente, não deve 
ser apagado”.
Perante os muitos jovens 
que se deslocaram a Pare-
des, António Costa secre-
tário-geral do PS afirmou 
que educação, igualdade e 
alterações climáticas con-
tinuarão a ser os grandes 
desafios do partido.
Esta jornada de trabalho 
realizada em Paredes, lan-
çou um conjunto significa-
tivo de pistas e reflexões a 
ter em conta no próximo 
mandato, importa que o 
próximo programa eleito-
ral do PS e o próximo pro-
grama de Governo vão de 
encontro aos desafios e 
reflexões lançados por es-

tes jovens, sob pena de 
podermos assistir ao afas-
tamento da política por 
parte desta geração de 
causas.
António Costa elogiou, 
por diversas vezes, as vá-
rias propostas que os jo-
ves JS e os seus convida-
dos foram apresentando 
nas mais diversas áreas e 
domínios, e que deverão 
ser levadas em conta se o 
PS for Governo na próxi-
ma legislatura.
Outra das medidas muito 
aplaudidas pelos jovens 
presente e defendida pelo 
Secretário-geral do Parti-
do Socialista foram as de-
finições de novas políticas 
públicas, como o arrenda-
mento acessível às novas 
gerações, nomeadamen-
te a contratação pelo Es-
tado de mais jovens quali-
ficados a necessidade de 
garantir uma plena reali-
zação pessoal e profissio-
nal; o combate às desi-
gualdades, em especial a 
disparidade salarial que 
continua a subsistir entre 
homens e mulheres.
Os jovens socialistas de 
Paredes contribuíram pa-
ra o sucesso desta jornada 
de trabalho, estou certo 
que muitas destas medi-
das vão constar do futuro 
programa eleitoral do PS e 
do Governo, e será bom 
saber que foi no Concelho 
de Paredes, no nosso pavi-
lhão Municipal que mui-
tas dessas futuras medi-
das de governo “nasce-
ram” cá, por isso mesmo 
digo que é um orgulho ter 
uma juventude partidária 
como a JS Paredes, reple-
tas de jovens de causas e 
desafios

psilvaparedes@gmail.com
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Presunção de inocência
de restrições pessoais ao acusado 
pela possibilidade da acusação, du-
rante o decorrer do processo.
É o caso do uso de algemas, cujo uso 
deve ser estritamente limitado às 
situações em que o acusado ofere-
ce algum tipo de risco à prisão. 
Essa regra é de suma importância, 
uma vez que lhe impor restrições 
pessoais equivaleria a adiantar os 
efeitos da pena.
Por último, vale ressaltar que essa 
garantia não alcança só o julgamen-
to.  Práticas como a exibição de ros-
tos de acusados ou a reconstituição 
de crimes ainda não julgados por 
meios mediáticos devem ser recha-
çadas, de modo que realmente se 
privilegie o princípio da presunção 
de inocência.
O indivíduo acusado deve ser trata-
do como todos os demais cidadãos 
e, se cabível punição a ele, essa puni-

ção deve ser restrita ao momento 
de aplicação da pena. 
Não cabe à sociedade adiantar essa 
punição.
Não será que o princípio deveria 
acompanhar o acusado e posterior-
mente o condenado, no seu direito 
a poder ver revista a sua pena?
A quantos erros judiciários já não 
assistimos?
Ainda há bem pouco tempo em Por-
tugal houve quem passasse tempo 
atrás das grades por um crime de 
violação que nunca aconteceu.
Será que a condenação retira inelu-
tavelmente a dignidade de lutar ao 
ser humano.
Poderemos erigir qualquer decisão 
humana em inatacável sentença 
Salomónica?
Atente-se a velha máxima: mais va-
le um culpado solto, que um inocen-
te preso.

Paredes tem prodígios e resultados na educação
Resolvi trazer este tema por 
um dos 3 membros da equipa 
nacional é de Paredes, natural 
da Sobreira, com o percurso 
educativo realizado na So-
breira e concluído na Facul-
dade de Economia do Porto. 
O José Campos realçou no fi-
nal da competição que “foi um 
ano cheio de trabalho e con-
seguimos este feito e estamos 
muito felizes pelo resultado 
obtido”.
Participar numa competição 
internacional já não é para 
qualquer um. Participar numa 
competição desta natureza e 
ainda disputar o primeiro lugar 
deixa de orgulho não só quem 
lá esteve, mas também toda 
uma envolvente de um percur-
so educativo e empresarial rea-
lizado. Para um concelho como 
Paredes é de realçar (que ape-
sar de tudo) na componente da 
Educação as valias da aprendi-
zagem realizada nas Escolas 
deixam marcas, senão prodí-
gios, pelo menos ferramentas 
pessoais, humanas e de méto-
do científico para uma boa utili-
zação para a vida. 
De facto não se pode concluir 
por um só caso que a imple-

mentação da Carta Educativa 
no concelho, realizada nos úl-
timos anos nas escolas de Pa-
redes, trouxe padrões de qua-
lidade e inovação que eleva-
r a m  a  q u a l i d a d e  d a 
aprendizagem contudo não 
se trata de um só caso de ex-
cecionalidade porque são di-
versos os exemplos da melho-
ria obtida. 
São inúmeras as vezes que ve-
mos relatados na imprensa lo-
cal/nacional os feitos de jovens 
paredenses que dão cartas a 
nível nacional e internacional, 
seja na área empresarial, do 
desporto, do design, da investi-
gação ou a nível artístico. Os 
exemplos dos nossos conterrâ-
n e o s  q u e  e n t ra m  p a ra  o 
ranking dos jovens promisso-
res (da Revista Exame), que 
atingem o quadro superior em-
presas de topo (como a NASA, 
KPMG, etc), que ganham o 
campeonato nacional de polo 
aquático, patinagem artística, 
de ciclismo, de hóquei em pa-
tins, ou relevantes galardões 
na escrita ou nas áreas de espe-
táculo. Exemplos de empreen-
dedorismo e inovação a seguir.
Obrigado, José Campos.
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■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

Um grupo de famílias de 
origem romena instalou-se 

em pleno centro de Baltar, 
onde vivem dentro dos auto-
móveis e também ocupam 
periodicamente as instala-
ções da Casa do Foral que é 
gerida pela Junta de Fregue-
sia. Frequentam os cafés, 
envolveram-se com os locais 
e efectuam várias activida-
des ilegais. Entram pelos es-

tabelecimentos locais e já 
causaram vários desacatos. 
A Junta de Freguesia foi aler-
tada e de imediato  contac-
tou a GNR e a Câmara Muni-
cipal. Até  ao momento a si-
tuação não foi resolvida, e a 
população continua à espera 
de uma resposta efetiva, que 
tarda em chegar.

    BALTAR

População de Baltar 
está em pânico

FAUSTINO 
 SOUSA

Isidro Almeida suce-
deu a ele próprio no co-
mando do clube mais 
representativo da vila. 
O clube encontra-se 
num período difícil e de 
transição e precisa de 
um novo vigor a todos 
os níveis.  Isidro Almei-
da tem a difícil tarefa de 
levantar o clube que di-
rigiu nos últimos anos e 
para isso precisa da aju-
da dos baltarenses que 
tem de contribuir para 
um clube que breve-

mente vai passar a ter 
um recinto desportivo 
com outras condições e 

que pode atrair mais 
pessoas e jovens para o 
clube.

A Junta de Freguesia criou 
uma equipa específica para o 
maíor evento desportivo de 
Paredes. Esta foi a forma de 
apoiar um grande evento que 
dinamiza de forma assinalável 
a Vila de Baltar e o concelho de 

Paredes. A Maria Bento , o 
João Bento, a Clara , a Francis-
ca,  a Marília e a Sofia  geriram 
praticamente sozinhos a com-
petição que decorreu no Pavi-
lhão da Escola Secundária de 
Baltar. De salientar que o fun-

cionário da Escola, Manuel 
Fernando ( conhecido pelo “ 50 
“ ) foi fundamental, para que 
conjuntamente com os seis jo-
vens tudo decorresse de uma 
forma impecável ao longo dos  
cinco dias da competição.

O  J o g o  d e  S o m b ra s ,  
à venda na Sede da Delega-
ç ã o  d o s  V e t e r a n o s  
de Guerra do Vale do Sousa, 
ajuda-nos a compreender o 
q u e  é  o  S T R E S S  P Ó S -
-TRAUMÁTICO. Alguns 
militares vieram doentes, 
outros conseguiram ultra-
passar e outros vieram  au-
tênticos farrapos humanos. 
Muitos ficaram com as suas 
vidas arruinadas pela Defe-
sa da Pátria. O livro mostra-
-nos alguns testemunhos 
de Ex-Combatentes da 
Guerra Colonial. Algumas 
passagens, aqui descritas, 
são testemunhos de Ex-mi-
litares que a viveram, desde 

o início até à Descoloniza-
ção.Também estão mencio-
nadas todas as Associações 
de Apoio aos Ex-Comba-
tentes de Guerra, entrevis-
tas e o Processo de Qualifi-

c a ç ã o  c o m o  D FA  p o r 
STRESS DE GUERRA, bem 
como os Ex-Combatentes 
Mortos na Guerra do Ultra-
mar de todos os Ramos das 
Forças Armadas.

ELEIÇÕES NO UNIÃO DE BALTAR

Isidro Almeida  
continua como Presidente

Junta de freguesia apoiu  
o Paredes Handball Cup 19

Ex-combatentes de todos  
os ramos das Forças Armadas

Foi com grande satisfa-
ção que as crianças viram o 
parque infantil restaurado, 
pois estava bastante danifi-
cado e, por questão de se-
gurança, a Junta de Fregue-
sia tinha-o desativado. 
Agora, que está em pleno 
funcionamento, as crianças 
divertem-se alegremente. 

É bom que pais e crianças o 
preservem, pois é com es-

forço que a Junta de Fre-
guesia faz estas obras.

A maioria dos associa-
dos da Associação Huma-

    BITARÃES

Restauro do Parque infantil dos Chãos

    CÊTE

Evandro Sousa  
eleito Presidente dos Bombeiros

ANTÓNIO
OLIVEIRA

nitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cête ele-
geu Evandro Sousa como 
presidente da instituição. 
As eleições realizaram-se 
no dia 7 de julho. A votos 
estiveram duas listas, li-
deradas pelos irmãos 
Sousa: Evandro pela lista 
A e Daniela pela lista B. 

A Lista A foi a mais vo-
tada, com 122 votos. A 
Lista B conseguiu 64 vo-
tos. Houve ainda seis vo-

tos nulos e quatro em 
branco.

O novo presidente do 
conselho fiscal da asso-
ciação humanitária é José 
Faria e Ana Paula Gomes 
preside à assembleia 
geral.

Dar “estabilidade à 
corporação” foi a tónica 
deixada pelo novo presi-
dente na tomada de pos-
se que decorreu no dia 14 
de julho.
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No ano em que celebra o 
seu quadragésimo terceiro 
aniversário, a Escola de Mú-
sica Solidó, realiza no Audi-
tório da Casa da Cultura de 
Paredes, o tradicional Espe-
táculo Musical de encerra-
mento de ano letivo. Será no 
próximo dia 27, pelas 21h, 
cujo tema do Concerto é: 
“História da Música”.

Neste concerto partici-
pam todos os alunos da Esco-
la e a sua Orquestra Juvenil, 
que interpretarão obras de 
várias épocas desde a Pré-
-História, passando pelas 
épocas Medieval, Renascen-
tista, Barroca, Clássica e Ro-
m a n t i s m o ,  a t é  à  é p o c a 
Moderna.

A entrada é livre.

As Festas de Rebordosa 
apesar de ter algum contra-
tempo que obrigou os ele-
mentos da Comissão de Fes-
tas a desdobra-se para anga-
riar os fundos necesários .   No 

dia de tomada de posse da 
nova comissão para o ano 
2020, Mário Pacheco presi-
dente da Promov relembrou a 
necessidade de continuar ha-
ver pessoas que se voluntarie 

para organizar as Festas da 
Cidade de Rebordosa que são 
as melhores Festas do conce-
lho de Paredes já tem mais de 
25 anos de história é “marca a 
identidade do povo da Rebor-

dosa”, disse. O responsável 
agradeceu o empenho dos 
elementos da Comissão, da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa e da Câmara Municipal 
de Paredes.

Já se passaram vários 
anos que não se fazia a festa 
de S. Pedro em Rebordosa 
era habitual fazerem esta 
festa no fim de semana após 
as Festas da Cidade de Re-
bordosa e envolvem toda a 
comunidade do lugar do alto 

de Santa Luzia. Esta festa é 
sempre feita num terreno ao 
lado do Restaurante Zé da 
Adélia em Rebordosa, foi 
montado um palco improvi-
sado e fizeram regressar 
após vários anos de ausên-
cia, mas houveram algumas 

novidades, São Pedro, que 
se juntou centenas de pes-
soas e mais e muitas crian-
ças”, mas “há todo um forte 
dinamismo da comunidade , 
“Gente que faz acontecer”. É 
de salutar bairrismo para le-
var, cada vez mais alto, o es-

tandarte desta festa”. Os or-
ganizadores comentaram 
que “existe gente empolga-
da e que faz acontecer esta 
reafirmação da tradição de 
muitos anos consecutivos e 
sempre num ambiente de 
alegria.

“Concerto Final De Ano 
Letivo 2018/2019”

As festas em honra de S. Miguel Rebordosa

Depois de vários anos de ausência, a Festa de S. Pedro, que era 
feita no Alto de Santa Luzia em Rebordosa, voltou a ser feita

Na maior parte das ve-
zes, as minhas palavras fa-
lam dos eventos que de-
correram ou que vão de-

c o r r e r  n a  c i d a d e  d e 
Lordelo, que é um local 
onde o meu coração olha 
para o céu e dá suspiros sa-
tisfeitos. Porém, de vez em 
quando, também falo da 
o r g a n i z a ç ã o  d o 
urbanismo.

Desta vez, esse tema 
salta-me para os dedos 
porque, no dia 1 de Julho, 
foi inaugurada a Requalifi-

cação do Cruzamento do 
Mercado. 

Antes das obras, havia 
um cruzamento despen-
t e a d o ,  u m  a m o n t o a d o 
guias espalhadas no asfal-
to. E as minhas palavras já 
tinham sapateado esse im-
bróglio. Depois das obras, 
tudo mudou. Por isso, o 
Cruzamento do Mercado é 
agora uma linha torneada, 

uma marginal  ao pé do 
mar.  Então, há que dar mé-
r i t o  a  q u e m  p e n s o u ,  a 
quem desenhou um espa-
ço a roçar na perfeição.  
Por fim, despeço-me. Não 
é um adeus, nem é uma lá-
grima que está presa na 
saudade, é uma forma de 
vos dizer que, até Setem-
bro, a minha cabeça estará 
refastelada numa praia.

    LORDELO

Requalificação do cruzamento do mercado

SILVIO
SILVA

A cidade de Paredes está 
em festa até ao dia 22 de julho 
com as celebrações religiosas 
em Honra do Padroeiro Divino 
Salvador.

As festividades tiveram o 
seu início no passado dia 12 
com a inauguração da ilumina-
ção nas principais ruas da cida-
de e termina com o Desfile 
Concelhio, no dia 22 de julho.

Olga Ryazanova e Matay 
(19 de julho), Matias Damásio 
e Diego Miranda (20 de julho) 
e Miguel Araújo (21 de julho) 
são as propostas musicais que 
sobem ao palco principal no 
Parque da Cidade de Paredes.

Os espetáculos distri-
buem-se por dois locais, com o 
palco principal instalado no 
Parque da Cidade de Paredes 
e o secundário, no Parque José 
Guilherme.

No Parque José Guilherme 
estão agendadas atuações de 
associações e coletividades, 
como o Conservatório de Mú-

sica de Paredes, a Orquestra 
Ligeira do Vale do Sousa, a Es-
cola de Música Solidó, as Ban-
das Filarmónicas de Baltar e 
Vilela ou a Associação Musical 
de Artes do Padrão.

Este ano as festas incluem 
um programa destinado às 
crianças com atividades que 
vão decorrer no espaço infan-
til “Culturinha Sai à Rua”, voca-
cionado para o efeito, no Par-
que José Guilherme. 

No dia 22 de julho, à seme-
lhança do ano passado, terá 
lugar a segunda edição do 
Desfile Concelhio. A temática 
deste ano é sobre os “Antigos 
Ofícios do Concelho”, com a 
presença das freguesias, cole-
tividades e associações do 
concelho. 

A Majestosa Procissão em 
Honra do Santo Padroeiro, 
que conta com a presença dos 
andores de todas as paróquias 
do Concelho é o ponto alto das 
festividades.

    PAREDES

Cidade e concelho  em festa

O Município de Paredes 
assinala o Dia dos Avós a 26 

de julho, com um programa 
recheado de atividades, 
que terão lugar ao longo de 
todo o dia, no Parque do 
R i o  F e r r e i r a ,  e m 
Rebordosa.

A iniciativa vai juntar 
cerca de um milhar de avós 
de todas as Instituições 
Particulares de Solidarie-

dade Social  ( IPSS's)  do 
Concelho de Paredes. O 
programa de atividades do 
Dia dos Avós decorre de 
uma parceria do Pelouro da 
Ação Social do Município 
com a Junta de Freguesia 
de Rebordosa e a Associa-
ção para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa. Durante 

todo o dia, os avós pare-
denses poderão vivenciar 
diversas atividades recrea-
tivas e desportivas. O bai-
larico está assegurado com 
atuação musical a cargo do 
músico Renato Ribeiro. As 
inscrições encontram-se 
abertas nas juntas de Fre-
guesia e IPSS’s.

    REBORDOSA

Paredes celebra o Dia dos Avós com atividades 
recreativas no Parque do Rio Ferreira

PAULO 
PINHEIRO
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Recuperação de viatura roubada
O Núcleo de Investiga-

ção Criminal de Penafiel 
(NIC) da GNR de Penafiel, 
no dia 9 de julho, identifi-
cou dois homens de 34 
anos, pelos crimes de furto 

de veículo e furto em resi-
dência, na freguesia de 
Massarelos – Porto. No 
âmbito de uma investiga-
ção, que teve a duração de 
cerca de seis meses, por 

furtos de veículo e em resi-
dência que ocorriam des-
de o início do ano na zona 
norte do país, os militares 
realizaram quatro buscas 
domiciliárias e uma em veí-

culo, tendo sido recupera-
da uma viatura que havia 
sido furtada” explicou fon-
te da GNR. Na ocasião fo-
ram ainda apreendidos os 
documentos de uma viatu-

ra roubada (furto); um te-
lemóvel; e uma arma bran-
ca com soqueira. Os sus-
p e i t o s ,  u m  d e l e s  c o m 
antecedentes pela prática 
do mesmo tipo de crime, 

tendo já cumprido pena de 
prisão de seis anos foram 
constituídos arguidos e os 
factos foram remetidos ao 
Tr i b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.

A 
Câmara de Pare-
d e s  i n a u g u r a 
amanhã, sábado, 

às 10 horas, a nova rotunda 
de interceção da Rua Fran-
cisco Sá Carneiro com a Ave-
nida da República na cidade 
de Paredes. Posteriormente 
será aberto ao trânsito auto-
móvel o sentido descenden-
te da Avenida da República 
desde a Igreja Matriz até à 
referida rotunda. Nesse tra-
jeto o trânsito voltará a ter 
dois sentidos. No resto da 
Avenida “ainda não há certe-
zas” se avança ou não o pe-
ríodo experimental da circu-
lação automóvel nos dois 
sentidos. 

Se por um lado, como ex-
plica Artur Silva, presidente 
da Junta de Paredes, serão 
necessárias “obras mais de 
fundo no resto da Avenida”, 
por outro lado, o Progresso 
de Paredes sabe que há co-
merciantes que, contraria-
mente ao que seria expectá-
vel mudaram de opinião e já 
não pretendem o regresso 
do trânsito automóvel nos 
dois sentidos.

Certo é que os técnicos já 
pintaram o tracejado nos pa-

ralelos que separa as faixas 
de rodagem entre a nova ro-
tunda da estação de Paredes 
e a Igreja Matriz, na con-

fluência com a rua Padre 
Marcelino da Conceição. 

Sobre a nova rotunda jun-
to à estação o autarca da 

Junta de Paredes fala num 
importante investimento 
que pretende acabar com 
uma zona de conflito de tra-

fego onde há histórico de 
vários acidentes, por outro 
lado, a avançar-se com o 
trânsito nos dois sentidos na 

Avenida da República a placa 
giratória é uma exigência a 
bem da segurança”, disse Ar-
tur Silva. 

Mexidas no trânsito da Avenida da República 
MOBILIDADE. Rotunda da Estação vai ser inaugurada e é espectável que o trânsito nos dois sentidos regresse à principal avenida da cidade. 

António Orlando  | texto
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /JUL/AGO19

PAREDES
FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até ao dia 31 agosto 
Exposição | Expressões 
Mostra coletiva: 
Clementina Almeida de Moura; 
Fernanda Nobre; Manuela Neto; 
Rosário Roque.

Biblioteca 
Escritor do Mês de Agosto
João Pedro Marques

O Leituras Sugere…
Temas Infantojuvenis 
Carolina Nº2 Porquê? 
Mas…Porquê? 
Patrícia Reis

Cooperação
Até 26 | julho
Atividades
Artes Manuais, Cinema,
Culinária e Visita Cultural

Dia 24 | julho| 15h
Comemoração 
Dia Mundial dos Avós

PAREDES (CIDADE)
De 12 a 24
Festas da Cidade e Concelho 
em Honra do Divino Salvador

AGUIAR DE SOUSA E SOBREIRA
Dias 2,9,10,24,31|agosto
Ciência Viva no Verão em Rede
Castromil e 
Torre do Castelo 
de Aguiar de Sousa

Colónia  
de Férias

A  F u n d a ç ã o 
ALORD realizou 
uma colónia de fé-
rias para 47 crian-
ças, filhos de coo-
peradores da Coo-
p e r a t i v a  d e 
E l e t r i f i c a ç ã o  a 
LORD com idades 
compreendidas 
entre os 6 e os 12 
anos.   A colónia 
decorreu de 1 a 5 
de julho na praia 
d a  A p ú l i a ,  e m 
Esposende.

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
O JOGO DE RIPPER

AUTOR:
ISABEL ALLENDE

Indiana e Amanda Jackson sem-
pre se apoiaram uma à outra. No en-
tanto, mãe e filha não poderiam ser 
mais diferentes. Indiana, uma bela 
terapeuta holística, valoriza a bonda-
de e a liberdade de espírito. Há muito 
divorciada do pai de Amanda, resiste 
a comprometer-se em definitivo com 
qualquer um dos homens que a dese-
ja: Alan, membro de uma família da 
elite de São Francisco, e Ryan, um 
enigmático ex-navy seal marcado pe-
los horrores da guerra.

Enquanto a mãe vê sempre o me-
lhor nas pessoas, Amanda sente-se 
fascinada pelo lado obscuro da natu-
reza humana. Brilhante e introverti-
da, a jovem é uma investigadora nata, 
viciada em livros policiais e em Ri-
pper, um jogo de mistério online em 
que ela participa com outros adoles-
centes espalhados pelo mundo e com 
o avô, com quem mantém uma rela-
ção de estreita cumplicidade.

Quando uma série de crimes ocor-
re em São Francisco, os membros de 
Ripper encontram terreno para saí-
rem das investigações virtuais, des-
cobrindo, bem antes da polícia, a exis-
tência de uma ligação entre os crimes. 
No momento em que Indiana desapa-
rece, o caso torna-se pessoal, e 
Amanda tentará deslindar o mistério 
antes que seja demasiado tarde.
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Secretária criada  
em empresa de  
Paredes ganhou prémio 
europeu de design

A secretária Bridge, dese-
nhada por Christophe de 
Sousa para a Wewood – Por-
tuguese Joinery, venceu o 
bronze na categoria Mobiliá-
rio de Interiores do prestigia-
do prémio European Product 
Design Award.

A peça de mobiliário é ins-
pirada na cidade do Porto, a 
única cidade da Europa com 
seis pontes.

O móvel apresenta super-
fícies arredondadas e uma 
estética global minimalista e 
pode ser fabricada em ma-
deira de nogueira ou carva-
lho e dois arcos de metal que 
se estendem pelas pernas, 
muito parecidos com as es-
truturas que se encontram 
nas pontes do Porto.

“Às vezes, quando tudo 
parece ligado digitalmente, 
mas todos lutam contra a 
desconcentração e a disper-
são, a Bridge vai lembrar o 
quanto é importante manter 

sempre as ligações para ul-
trapassar os obstáculos que 
podem surgir no dia a dia la-
boral.  Além da metáfora, é a 
mesa perfeita para um escri-
tório do século XXI”.

Christophe de Sousa é um 
designer luso-francês de Fel-
gueiras. “O European Pro-
duct Design Award reconhe-
ce os esforços de designers 
talentosos e equipas de de-
sign que visam melhorar o 
nosso dia-a-dia com criações 
práticas e bonitas, criadas 
para resolver um problema 
ou facilitar a vida”, sustenta 
n o t a  d e  i m p r e n s a  d a 
Wewood.

A Wewood – Portuguese 
Joinery foi fundada em 2010, 
pela Móveis Carlos Alfredo e, 
atualmente, conta com fábri-
ca em Gandra e escritórios 
em Rebordosa, traduzindo-
-se numa marca que “dese-
nha e produz mobiliário foca-
do no carácter da madeira”.

O
s dois contratos 
de investimento 
que são tidos 

como de interesse municipal 
foram assinados no dia 15 de 
julho, vão criar 50 novos 
postos de trabalho e permi-
tir a manutenção de 400 
empregos.

O valor global de investi-
mento das duas empresas é 
de 8,800 milhões de euros. 

A JAPGEST, S.A pretende 
criar, no concelho de Pare-
des, um Centro de Serviços 
Centrais, Comercial e Indus-
trial do Grupo JAP, designa-
do por JAPIMOBILI – GES-
TÃO IMOBILIÁRIA, S.A, re-
p r e s e n t a n t e  d e  v á r i a s 
marcas do mercado dos au-
tomóveis, que integra várias 
e m p r e s a s  n a c i o n a i s  e 
internacionais.

A criação da nova unida-
de prevê a afetação de, pelo 
menos, 250 trabalhadores e 
“constituiu um fator de de-
senvolvimento importante 

para a economia do Conce-
lho de Paredes”, designada-
mente, porque permitirá fi-
xar a atividade empresarial 
da sociedade que lidera o 
universo de empresas que 
constituem o Grupo JAP, tra-
balhando numa ótica de ser-
viços partilhados, contri-
buindo para incrementar o 
volume de negócios do 
Concelho.

“Com estes investimen-
tos, a empresa pretende au-
mentar a capacidade insta-
lada em Paredes com recur-
s o  a  p r o c e s s o s 
tecnologicamente atualiza-

dos e em consonância com 
as disposições legais am-
bientais”, salienta o adminis-
trador Carlos Alberto Pinto.

No caso da MYCARCEN-
TER, a empresa com sede em 
Paredes, vocacionada para a 
preparação automóvel, tra-
ta-se de um investimento 
industrial que pretende 
criar no Concelho uma uni-
dade para a instalação de um 
centro de serviços centrais e 
administrativos, comercial e 
industrial, mantendo 150 
postos de trabalho e preven-
do a criação de 50 novos 
empregos.

Ambos os investimentos 
a cinco anos “estão alinha-
dos com a estratégia de cres-
cimento económico da au-
tarquia”,  garante fonte 
municipal.

Para o Presidente da Câ-
mara de Paredes, Alexandre 
Almeida, estes contratos 
“demonstram a boa capaci-
dade de atração de investi-
mento para o concelho. São 
investimentos num setor 
muito relevante para a di-
versificação do tecido em-
presarial do território de 
Paredes e de importância 
estratégica para o desenvol-
vimento do Concelho".

A assinatura destes con-
tratos significa, "postos de 
trabalho mais qualificados”, 
afirmou Elias Barros, Verea-
dor das Atividades Econó-
micas da Câmara Municipal 
de Paredes.

“Os empregos criados 
são altamente qualificados e 
com remunerações atrati-
vas”, precisou o vereador 
Elias Barros.

Município celebrou  
novos contratos  
de investimento de cerca 
de 9 milhões de euros
NEGÓCIOS. A empresa JAPGEST, S.A., assinou um contrato de investimento com o 
Município de Paredes no valor de 4, 8 milhões de euros. Já a MYCARCENTER – 
Centro de Preparação Automóvel, Unipessoal Lda, assinou outro contrato no valor de 
4 milhões de euros.

António Orlando  | texto
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
negócio, conta 
Vasco Pinto, sur-
giu da necessi-

dade de “dar continuidade a 
uma vida dedicada à restau-
ração”. São mais de duas dé-
cadas de avental a confecio-
nar a refeição a quem visita e 
regressa sempre à churras-
queira…do Vasco.  

A empresa de cariz fami-
liar dá emprego a dois fun-
cionários do concelho de Pa-
redes. Para além da aposta 
nos grelhados a carvão, seja 
peixe ou carne, a Churras-
queira do Vasco serve com 
distinção o cabrito assado no 
forno a lenha. O arroz de ca-
bidela, também conhecido 
por pica no chão, é outra das 
especialidades a não perder. 

O Nosso Empresário su-
blinha que “as iguarias” são 
confecionadas “com maté-
rias-primas de qualidade por 
profissionais com anos de 
experiência”.

Com serviço de catering 
para festas privadas a Chur-

rasqueira do Vasco é tam-
bém especialista na confe-
ção do “porco no espeto”, 
uma vertente do negócio da 
Churrasqueira do Vasco ex-
plorada sobretudo em ar-
raiais populares.

Com diversos pratos diá-
rios caseiros que primam 
pela “qualidade e bons pre-

ços” a Churrasqueira do Vas-
co é o conceito ideal para 
“quem não tem tempo de co-
zinhar e gosta do churrasco, 
mas também da cozinha tra-
dicional portuguesa”, refere 
O Nosso Empresário. Diaria-
mente há peixe fresco e nes-
te particular, no verão, o des-
taque vai para as sardinhas 

assadas acompanhadas pela 
tradicional guarnição de pi-
mentos assados e batatas 
cozidas regadas com bom 
azeite. A broa caseira dá o 
toque especial à refeição ca-
ra c t e r í s t i c a  d o s  s a n t o s 
populares.  

O Nosso Empresário dei-
xa o convite para que visitem 

a Churrasqueira do Vasco 
“onde o ambiente é acolhe-
dor e familiar”.

Aberto todos os dias, in-

cluindo fins-de-semana e fe-
riados, a Churrasqueira do 
Vasco pode ser visitada ao 
almoço ou ao jantar.  

Churrasqueira do Vasco é de quem a visitar 
NEGÓCIO. Situada na rua de Timor, este projeto de Vasco Pinto, 52 anos, um duriense de Lamego que adotou Paredes como terra sua, 
completou 19 anos de porta aberta à comunidade da região.

António Orlando  | texto



22 Sexta-feira 19 de Julho de 2019  oprogressodePAREDES

DIVERSOS/PUBLICIDADE

Detido por furto qualificado
A GNR deteve um ho-

mem de 31 anos suspeito de 
ter cometido um crime de 
furto numa residência, do 
concelho de Paredes.

No âmbito de uma inves-
tigação por um furto em re-
sidência que ocorreu no iní-
cio do ano, que teve a dura-
ç ã o  d e  d o i s  m e s e s ,  o s 
militares do Núcleo de In-
vestigação Criminal (NIC) 

da GNR de Penafiel realiza-
ram, no dia 4 de julho, uma 
busca domiciliária em resi-
dência, tendo resultado na 
apreensão de diverso mate-
rial. Sete doses de haxixe; 
cinco doses de cocaína, seis 
chaves de boca; cinco cha-
ves de fendas; duas televi-
sões; um martelo pneumáti-
co; uma parafusadora de 
marca Bosch e um alicate.

O detido, com antece-
dentes criminais pela práti-
ca deste tipo de crime e de 
condução ilegal, tendo já 
cumprido pena de prisão, foi 
presente ao Tribunal de Ins-
trução Criminal de Marco 
de Canaveses, tendo ficado 
sujeito à medida de coação 
de apresentações no Posto 
Policial da sua área de resi-
dência aos sábados.

Detido homem que terá  
incendiado o próprio carro 

O homem de 68 anos foi 
detido no dia 15 de julho por 
ser o presumível autor de 
um incêndio numa viatura 
própria que pôs em causa 
várias habitações, em So-
brosa, Paredes. A informa-
ção foi divulgada pela Polí-
cia Judiciária, que referiu 
que o fogo “terá sido provo-
cado com recurso a chama 
direta e uso de produto in-

flamável, que derramou no 
interior do veículo,  num 
aparente quadro de desa-
venças conjugais e por moti-
vos passionais”. O suspeito 
terá ainda colocado no ban-
co traseiro uma garrafa de 
gás, na qual encaixou uma 
mangueira, conduzindo o 
gás para um anexo da resi-
dência da mãe da mulher, 
local onde se depositou este 

produto inflamável. O in-
cêndio não chegou a afetar 
“consideravelmente as ha-
bitações” devido à “rápida 
intervenção de vizinhos e 
bombeiros”, que, segundo o 
comunicado, conseguiram 
limitar os danos ao interior 
da viatura, impedindo tam-
bém a continuação da depo-
sição do gás e a consequen-
te explosão.

PUB

PUB
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839
Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

FRANCISCO TEIXEIRA
Faleceu no dia 15 de julho com 83 anos.  

Era natural e residente em Gondalães, Paredes. 

Era viúvo de Maria Graciela Carvalho da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-

voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 

será celebrada segunda-feira, dia 22 de julho, pelas 20 horas na 

Igreja de Gondalães, Paredes, agradecendo também, desde já a 

todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES/ PAREDES

FALECEU

MARIA CAROLINA  
RIOS DA SILVA
Faleceu no dia 15 de julho com 58 anos.  
Era natural e residente em Lordelo, Paredes. 

Era solteira

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada domingo, dia 21 de julho, pelas 8 horas na 
Capela de S. José, Lordelo, 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

LORDELO/ PAREDES

ANIVERSÁRIO

MARGARIDA ALICE 
PEREIRA DE SOUSA
PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO

Ocorrerá no próximo domingo dia 29 do corrente, 0 12º 

aniversário do falecimento da sua ente querida, pelo que o seu 

marido, filhos, genro e netas mandam celebrar uma missa de 

sufrágio a levar a efeito na Igreja Matriz de Paredes, naquele 

dia, pelas 19 horas.

A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares 

reconhecidamente agradecem:

Alberto Pinto e Sousa - marido

Anabela Pereira e Sousa  Patzak - filha

Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     

Thomas Patzak - genro

Alice Margot de Sousa Patzak - neta

Clara  Marie de Sousa Patzak - neta
PAREDES, 19 DE JULHO DE 2019

17/11/1967 – 01/08/2015

LUIS BOTELHO 
RIBEIRO

 

Está a fazer quatro anos da tua partida nesta vida, mas 

continuas connosco, meu querido filho. Tenho resistido a esta 

tragédia com muito sofrimento.

Tento dissimular e ir vivendo e convivendo. Tenho-te sempre 

presente e pressinto a tua ajuda muito suave, mas sim, existe. 

Toco nas tuas lembranças com amor e com dor, mas peço a 

Deus coragem e conformismo para nós que te amamos sempre 

e que te vimos partir. 

Repousa em paz meu amor, palavras duras de pronunciar, mas 

é a realidade! Até um dia para quando Deus quiser nos abra-

çarmos. Creio na Vontade do Senhor e na Eternidade.

MARIA JÚLIA BOTELHO

FALECEU

MARIA CIDÁLIA DE 
BARROS FERREIRA ALVES
Faleceu no dia 16 de julho com 58 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Calçada da Santa, nº. 65, Lordelo, Paredes.  

Era casada com Albino Ribeiro Alves.

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 manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada segunda-feira, dia 22 de julho, às 19:30 horas na 
Capela de S. José, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 13 de julho com 74 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros – Paredes e 
residente na Rua das Possequeiras, nº. 254, Vila 
Cova de Carros, Paredes. Era casado  

com Maria Albertina Barbosa da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada domingo, dia 21 de julho, às 11:15 horas na Igreja de 
Vila Cova de Carros, 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  
VILA COVA DE CARROS/ PAREDES

FALECEU

FRANCISCO SOARES
Faleceu no dia 5 de julho com 69 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
na Rua Augusto Moreira Nunes, nº. 27,  
Besteiros, Paredes.  Era casado com Maria 

Hermínia Ribeiro Carvalho.

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    
BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

DIONÍSIA DA  
ASSUNÇÃO DIAS DA SILVA
Faleceu no dia 6 de julho com 90 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  

na Calçada Nunes, nº. 36, Duas Igrejas, Paredes.  
Era viúva de Custódio da Rocha Nunes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

CASIMIRO SEABRA  
DE SOUSA ALVES
Faleceu no dia 16 de julho com 55 anos.  
Era natural de Sobrosa – Paredes e residente 
na Rua da Sardaça, nº. 301, Sobrosa, Paredes.  

Era casado com Matilde da Silva dos Santos.

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 manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada sábado, dia 20 de julho, às 20:30 horas na Igreja de 
Sobrosa, agradecendo, também desde já a todos os que partici-
parem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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