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Vilarinho de Negrões não 
tem direito a saneamento

Boticas é das autarquias do País com menor dívida 

e continua a ser a mais eficiente em termos finaceiros do 
distrito

P11

Quem manda tirar o cavalinho da chuva fica 
encharcado

«Foi há dias dito na televisão pública, por um comentador-
jurista, que o julgamento dos maiores ladrões de sempre, 
relacionados com a operação Marquês, pode decorrer, na 
melhor das hipóteses, lá para 2030. Ou seja: daqui a 12 anos». 

P3

Enfermidades da Igreja - a beatice 

«Ser beato ou beata passou a ser aplicado aos crentes 
ou pessoas religiosas que dedicam muito tempo à vida na 
Igreja, à oração, à piedade e à liturgia, mas que depois, na sua 
vida concreta, manifestam uma vida pouco consentânea com 
aquilo que celebram ou com a santidade que exibem diante 
dos outros..»

P11

Entre a Raiva o Odio e o Medo 

(Bolsonaro quer) «um regime que prega a união do povo 
brasileiro, a restauração da ordem, a instauração de um 
governo liberal democrata que pretende priorizar segurança, 
saúde, educação e outros  bens sociais que minimizem a 
pobreza e carências tão presentes no povo brasileiro, aposta 
no liberalismo como solução econômica: reduzir a inflação, 
atrair investimentos, gerar empregos e oportunidades».  

P13

DESPORTO

O GD de Salto conquistou a supertaça distrital de FUTSAL
P15

Vilarinho de Negrões foi notícia na última 
semana. A Câmara Municipal que usou esta 
aldeia para a candidatar a “Aldeia Maravilha” 
decidiu agora anular o concurso público de 
Agosto de 2017 que previa o saneamento, águas 
e arruamentos para só fazer ali o abastecimento 
de águas e os arruamentos. De nada valeu 

a oposição dos vereadores nem um abaixo 
assinado por 30 pessoas do lugar. A guerra surda 
ainda não acabou, um vereador da oposição, 
ocupado em tirar umas imagens no local das 
obras, foi ameaçado pelo empresário a quem 
foram entregues os trabalhos. Na GNR entrou 
uma participação a denunciar os factos.

A Falta de Vergonha do “Figurão”
Bento Monteiro, numa extensa crónica, põe a nu o que se passa na nossa terra, onde as 

habilidades salóias e a falta de seriedade e honradez excedem todos os limites. Vale a pena ler e 
tudo o que se diz ainda é pouco. Nós, imprensa temos o dever de informar. Dá-se aqui o mote: 

“Na última reunião da Assembleia Municipal, o socialista António Ferreira, de “uma penada 
só”, humilhou, primeiro, João Surreira, ridicularizou, depois, Fernando Rodrigues - seus 

correligionários de partido - e, como se isso não bastasse, mostrou o seu caráter”.

Ps 6 e 7

O Rapto da Estátua 
de Cabrilho

P9

A Vespa asiática já 
chegou a Montalegre

P9
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Montalegre
Município do distrito com maior equilíbrio 
orçamental

A Câmara Municipal de Montalegre é a autarquia 
que apresenta o maior equilíbrio orçamental do 
distrito (17.º lugar a nível nacional). As contas estão 
explanadas no Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses relativo a 2017. Um feito notável que 
reforça a imagem de disciplina financeira que tem 
sido uma imagem de marca deste executivo ao longo 
dos últimos anos. Neste documento, destacamos, 
também, o 17.º posto nos municípios que pagam a 
tempo e horas, a 29.ª posição nos municípios com 
melhor índice de dívida total e o 36.º no ranking 
global dos municípios de pequena dimensão 
integrados na lista dos 100 melhor classificados 
globalmente.

Na sequência do bom registo em anos anteriores, 
a 14.ª edição do Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses, relativo ao ano de 2017, volta a trazer 
boas notícias para o município de Montalegre. O 
documento, da autoria dos professores João Carvalho, 
Maria José Fernandes e Pedro Camões, e que conta 
com o apoio do Tribunal de Contas, da Ordem dos 
Contabilistas Certificados e do Centro de Investigação 
em Contabilidade e Fiscalidade, indica que a Câmara 
Municipal de Montalegre atinge, entre outros bons 
indicadores, o maior equilíbrio orçamental do 
distrito.

Festival de Teatro de Montalegre

Nos primeiros dois fins de semana de novembro, 
realiza-se a primeira edição do "Festival de Teatro 
de Montalegre". Um evento que promete ser uma 
referência cultural do concelho numa "geografia 
aberta" que irá ter cinco companhias de teatro. A 
iniciativa, patrocinada pelo município de Montalegre, 
terá na coordenação o dramaturgo barrosão Abel 
Neves.

“Foram os antigos gregos que inventaram o teatro, 
esse lugar onde umas tantas pessoas se atrevem 
a mostrar trabalhos de representação diante de 
outras, celebrando os feitos, os vícios e as virtudes 
da humanidade, os seus conflitos, as suas crenças e 
os seus humores. Alguém faz alguma coisa e outros 
assistem, todos próximos e irmanados num mesmo 
acto: viver, e, se possível, melhor. 
O teatro é, pois, um espaço físico partilhado pelos 
que fazem acontecer as artes de cena e o Público. 
Representar uma história - narrá-la e vivê-la com 
intensidade, seja farsa, tragédia, drama ou comédia - 
e para não defraudar a expectativa do Público, exige 
o estudo, o cuidado e a alegria que outros trabalhos 
também exigem, mas com as suas diferenças, claro, 
porque diferentes são os modos e as artes de andar 

por aqui. 
Pretendendo ser, adiante, mais do que uma 
simples “mostra de teatro”, o Festival de Teatro de 
Montalegre, que pela primeira vez se apresenta neste 
Outono de 2018, ao honrar o património legado 
pelos antigos gregos, homenageia o teatro português 
e as suas Companhias, privilegiando aqueles que, 
tendo inventado e defendido estruturas de criação 
e produção, ao longo de muitos anos têm resistido 

aos infortúnios que diariamente pesam sobre as artes 
teatrais. 
Neste primeiro Festival de Teatro de Montalegre, 
que em boa hora a Câmara Municipal entendeu 
patrocinar, estão presentes Companhias de Campo 
Benfeito/Castro Daire [Teatro do Montemuro], de 
Coimbra [A Escola da Noite], de Braga [Companhia 
de Teatro de Braga], de Lisboa [A Barraca] e de Évora 
[CENDREV – Centro Dramático de Évora]. São cinco 
espectáculos que se cumprem também por uma 
geografia aberta. 
Acompanhando as apresentações teatrais do Festival, 
está aberta ao Público - durante o mês de Novembro 
no Ecomuseu – uma vigorosa exposição de Máscaras, 
da autoria do artista plástico e actor António Jorge. 
Que vos seja simpático e proveitoso este primeiro 
Festival de Teatro de Montalegre. Obrigado pela vossa 
presença”.

Abel Neves

VILAR DE PERDIZES
Halloween em Vilar de Perdizes

Vilar de 
Perdizes volta 
a celebrar o 
Halloween 
no último dia 
deste mês. A 
organização 
promete 
despertar muita 
animação 
neste dia que 
celebra os 
cultos mágicos 
por diversas 
localidades do 
mundo. 

Jaime Moura 
e Fernando 

Pires

Dois conceituados vilarenses faleceram 
recentemente. Jaime Alves de Moura primeiro 
e Fernando Domingues Pires depois partiram 
deste mundo, deixando naturalmente familiares 
e amigos com dor e saudade. Jaime era agricultor 
e comerciante, Fernando, industrial de carnes na 
cidade de Chaves, ambos pessoas de bem, amigos 
de toda a gente e sempre felizes entre os seus e os 
muitos amigos.

Vilar de Perdizes ficou mais pobre. Que as 
suas vidas de trabalho e de convivência saudável 
sejam exemplo a seguir pelos mais novos. Os seus 
familiares e amigos não os esquecerão jamais. 

Que o Jaime Moura e o Fernando descansem em 
paz! 

Entrega de Prémios do Torneio de Chegas de 

Bois 2018

Realizou-se o tradicional jantar que serviu para 
reunir os proprietários dos animais participantes e 
consequente entrega de prémios. O convívio, desta 
vez, ocorreu numa unidade hoteleira fora da vila de 
Montalegre. O evento organizado pela Associação 
Etnográfica "O Boi do Povo" - com gastos na ordem 

dos 20 mil euros, verba comparticipada, em grande 
parte, pelo município teve as presenças do presidente 
e vice-presidente da autarquia. 

O bolo maior foi para "José Ladeiras" de 
Amial, Salto, que, com o seu boi barroso, voltou a 
conquistar o Torneio. 

Antologia de Autores Transmontanos

O auditório da biblioteca municipal de 
Montalegre acolheu a apresentação do livro 
“Antologia de Autores Transmontanos, Durienses e da 
Beira Transmontana”. Trata-se de uma edição da Casa 
de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa que reúne 
194 escritores numa obra com mais de 900 páginas. 
O concelho de Montalegre está representado com 
cinco autores: Abílio Bastos, António Chaves, António 
Fontes, João Barroso da Fonte e José Dias Baptista. A 
sessão de apresentação contou com a presença do 
executivo municipal. 

202 – ILDA MARTINS ALVES, de 41 anos, casada com 
Domingos Gonçalves Dias, natural da freguesia de 
Negrões e residente em Nova Jersey, USA, onde 
faleceu no dia 16 de Julho, sendo sepultada no 
cemitério de Vilarinho de Negrões.
203 – ANA MARIA DA CRUZ SURREIRA FERNANDES, 
de 53 anos, casada com António dos Anjos 
Fernandes, natural e residente na freguesia de 
Montalegre, faleceu no Hospital de Vila Real, no dia 4 
de Outubro.
204 – CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA CRUZ, de 44 anos, 
divorciada de Nelson Alves Pereira da Cruz, natural 
da freguesia de Sarraquinhos e residente em Antigo, 
desta mesma freguesia, faleceu no Hospital de 
Chaves, no dia 11 de Outubro.

PAZ ÀS SUAS ALMAS!

Nota – A numeração corresponde ao total de falecidos no presente ano de 2018 até 
à presente data.

CORTEJO CELESTIAL

Montalegre entre os 308 
Municípios:

1.º lugar - Equilíbrio orçamental (distrito)
17.º lugar - Equilíbrio orçamental (nacional)
17.º lugar - Municípios que pagam a tempo e 
horas
22.º lugar - Municípios com menos volume de 
juros e encargos
29.º lugar - Municípios com melhor índice de 
dívida total
30.º lugar - Municípios com menos peso das 
despesas com pessoal nas despesas totais
36.º lugar - Conjunto dos 100 municípios de 
pequena dimensão
56.º lugar - Municípios com melhor eficiência 
financeira
74.º lugar - Conjunto dos 100 municípios de 
média dimensão
82.º lugar - Municípios com menos volume de 
dívidas contraídas ao abrigo do Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas



17 de Outubro de 2018 3BarrosoNoticias de

Barroso da Fonte

Quem manda tirar o cavalinho da chuva fica encharcado                                                             

Quem manda tirar o cavalinho 
da chuva fica encharcado                                                             
A inevitável queda do ministro da 
Defesa Nacional que tanto mal 
fez à Instituição Militar, Azeredo 
Lopes, demitiu-se antes que fosse 
demitido. Quem esteve atento 
à sua subserviência política, ao 
chefe do governo, sabe que ele 
poderá ser constituído arguido, 
para explicar ao País a gravidade 
do roubo de Tancos. A sua 
saída do governo na véspera da 
aprovação do Orçamento Geral 
do Estado, graças à renovação 
do «casamento contra-natura» do 
BE, fez com que António Costa 
remodelasse o governo, num fim 
de semana sobressaltado. Esse 
sobressalto registou a máxima 
velocidade do vento em 176,4 
km/hora, na Figueira da Foz. 
Não há memória de registo 
igual ou superior na História 
de Portugal. E tal coincidência 
deverá servir de referência para os 
Portugueses que continuam a ver, 
em plena liberdade, governantes, 
banqueiros, empresários e outros 
que tais, que levaram Portugal à 
bancarrota, enquanto a maioria 
silenciosa vegeta, mais do que 
sobrevive, à espera da justiça 
prometida de direitos retirados, 
sonegados, aos professores, aos 
enfermeiros, aos reformados, aos 
trabalhadores no ativo e, sobretudo, 
os empregos, a tantos milhares de 
licenciados, no desemprego ou 
em funções que ninguém quer, 
nem sequer os esfomeados. Foi 
há dias dito na televisão pública, 
por um comentador-jurista, que o 
julgamento dos maiores ladrões 
de sempre, relacionados com a 
operação Marquês, pode decorrer, 
na melhor das hipóteses, lá para 
2030. Ou seja: daqui a 12 anos. 
Já cá não estarei, nem cá estarão 
alguns desses gatunos refinados. 
São muitos e todos graúdos. 
Maltrapilhos que se guindaram 

aos cofres alheios. Não roubaram 
aquilo que era deles. Tudo o que 
roubaram era dos emigrantes, dos 
varredores das ruas deste país, dos 
limpa-chaminés, dos porteiros, dos 
enfermeiros, dos professores, dos 
funcionários públicos e privados. 
Todas estas vítimas estão sujeitas a 
pagar multas, diretas e indiretas. E 
não podem esgueirar-se, nem a pé 
nem de carro, porque não podem 
pagar a juristas famosos, nem têm 
meios para emigrar para longe de 
casa. Pertenço a essa raia miúda e 
custa-me tanto saber que gastei a 
vida inteira a pugnar pela justiça, 
pela verdade e pela dignidade que 
quase me apetecia «passar-me» 
para o lado deles. Cada vez que 
vejo esses verdugos, verdadeiros 
nababos que nasceram em berços 
de ouro e que sempre viveram à 
custa da mentira, da ganância, da 
esperteza saloia, da traição e da 
falsa fé, a passar na via pública, 
indiferentes a tudo e a todos, 
com olhares de gozo, quase de 
escárnio, pergunto aos meus 
botões, por que motivo não fiz 
como eles...

O «cavalinho da chuva». 
António Costa, há cerca de um 
mês, respondeu àqueles que 
reclamavam a saída dos ministros 
da Defesa e da Saúde. Para seu 
maior gozo sossegou os protestos, 
dizendo-lhes que poderiam tirar o 
«cavalinho da chuva», visto que 
esses dois pesos pesados, como 
Adalberto Fernandes e Azeredo 
Lopes, não cairiam, enquanto 
ele fosse governo. Afinal, caíram 
mesmo, no dia do furacão Leslie, 
antes que fossem empurrados. Foi 
mais um falsete, da reincidência 
compulsiva do chefe do Governo 
da Geringonça. Dito e redito que «a 
palavra dada é palavra honrada», 
em três anos de governo António 
Costa já somou muitas dúzias 
de casos iguais, que ele deveria 
aproveitar para mudar o lamiré. 
O estrondo da remodelação do 
governo foi abafado pelas rajadas 
de 176,4 km à hora. Talvez sejam 
horas de mudar a linguagem 
rompante, tendo a humildade 
suficiente para reconhecer que, 
até ao fim do mandato, quem 
ganhou as eleições foi a oposição. 
E que apenas foi poder graças 
ao casamento esdrúxulo com o 
BE e o PCP. Esse casamento está 
a custar caro aos Portugueses. 
E pode estatelar-se a qualquer 
momento. Com um tufão mais 

severo que atrofie a via pública, ou 
com um milagre das mentalidades 
que, a exemplo da Coreia do 
Norte, assuma o paganismo pela 
razão prática da ordem natural da 
cosmologia.

João Rodrigues Cabrilho foi 
Barrosão. Recentemente terão 
mexido no sopé e arredores do 
Monumento Nacional a Cabrilho, 
em S. Diego, na Califórnia, 
colocando uma placa onde se 
pretende reconhecer que João 
Rodrigues Cabrilho é de sangue 
espanhol. Esta versão é abusiva e 
ofende a Academia Portuguesa de 
História que, nos anos oitenta do 
século XX, mandou investigar as 
origens desse Navegador. Dessa 
investigação resultou uma decisão 
científica na qual se afirma que 
João Rodrigues Cabrilho nasceu 
no lugar da Lapela, freguesia de 
Cabril, concelho de Montalegre. 
Na sequência desse estudo e 
dessa conclusão, o Historiador 
João Soares Tavares aprofundou 
aquela conclusão e, ao longo dos 
anos, continuou a visitar as fontes 
possíveis, factos que registou em 
filmes e fotos. Sempre consolidou 
as probabilidades recolhidas 
pela Academia Portuguesa. 
Inclusivamente preparou e editou 
diversos livros da sua autoria. E, a 
convite da Câmara de Montalegre, 
exarou em diversos livros os 
contributos que foi anotando. 
Na qualidade de Jornalista (do 
JN), na época em que a Miss 
Cabrilho tinha, como prémio, 
direito a visitar a terra natal desse 
navegador, que ao serviço do 
governo de Espanha aportou em 
S. Diego, em 1542, falecendo em 
1543, fui o primeiro a alertar a 
Câmara de Montalegre, que logo 
tomou a seu cargo a decisão de 
proceder a um estudo exaustivo 
sobre a origem de Cabrilho. 
O membro da Academia de 
História Dr. Montalvão Machado 
deslocou-se, propositadamente, 
a Montalegre, em representação 
daquela Academia. Fui eu próprio 
que apresentei esse orador. 
Presidia à Câmara, nessa altura, 
o prof. Carvalho de Moura que, 
algum tempo depois, convidou o 
então Primeiro Ministro para vir 
inaugurar o monumento alusivo 
ao ilustre Barrosão. Nos últimos 
anos dos três  mandatos do Dr. 
Fernando Rodrigues, foi ele 
próprio que deliberou publicar um 
novo livro do João Soares Tavares, 

em cujo prefácio, o autarca que 
mais tempo esteve na Câmara, 
reconhece que Carvalho de Moura 
agiu bem e que, por isso, clarificava 
um diferendo que, politicamente, 
fora mal interpretado pela 
oposição. Soube-se, agora, desta 
placa colocada «na última sexta, 
dia 4, de Outubro de 2018». 
Pensa-se que tal intromissão no 
Monumento, mandado erguer 
pela Comunidade Lusa, pretende 
ofuscar os méritos de João 
Rodrigues Cabrilho na pesquisa 
portuguesa, a favor de Espanha. 
Todos nós sabemos que João 
Rodrigues nasceu na Lapela, 
freguesia de Cabril. Que por gosto 
ou por necessidade de ganhar a 
vida, emigrou para Espanha, cuja 
fronteira dista a meia dúzia de 
quilómetros. Terá ido até Sevilha, 
onde se preparou para essa árdua 
tarefa, mas ao serviço do Rei de 
Espanha, o que é legítimo. Ao 
nome próprio de João Rodrigues 
terão adicionado o topónimo de 
«Cabrilhe/Cabrilho». Quando a 
colocação dessa placa chegar ao 
conhecimento do Dr. João Soares 
Tavares, estou certo que colocará 
a sua competência técnica e 
científica ao serviço da verdade. 
E penso até que este investigador 
se apaixonou por Barroso e pelos 
Barrosões, a ponto de ser o melhor 
defensor que podíamos ter junto 
da Comunidade Portuguesa, 
na Califórnia ou em qualquer 
organismo internacional, onde 
essas dúvidas teimem em manter-
se.

Pela aragem se vê que os 

incêndios de Pedrógão Grande 
vão dar que falar. O JN de 14 do 
corrente noticiou que o governo 
não vai multar o SIRESP por falhas 
nos incêndios. A tragédia que 
esses incêndios causaram foi das 
tragédias nacionais que enlutaram 
Portugal e os Portugueses, como 
nunca se vira. De resto, este 
governo ficará para sempre na 
listagem dos feitos inéditos. Foi 
o primeiro da Geringonça, foi o 
primeiro dos roubos de Armas do 
Exército; Foi o primeiro a perder, 
na estrada, uma caixa cheia 
de balas, daquelas que foram 
feitas para matar mesmo. Enfim!               
Desde há um ano para cá, 
todos os órgãos de informação 
mostraram, em imagem, em 
voz e em papel impresso que o 
SIRESP falhou em toda a linha, 
sendo os seus maus serviços, em 
grande parte, coniventes com 
essa tragédia. Ana Leal, Jornalista 
televisiva desmentiu o Ministro 
que deveria ter, um ano depois, 
uma centena de casas feitas. Mas, 
afinal apenas oito foram entregues. 
Desse infausto processo todos 
ansiamos por notícias justiceiras. 
Pelos vistos o governo, segundo 
o jornal Público «a decisão de 
não multara Sociedade Anónima 
chamada SIIRESP, ficará a dever-se 
à falta de provas de que o acordo 
com o Estado não foi comprido». 
Segundo se soube e foi noticiado 
largamente, o Estado pagou a essa 
empresa centenas de milhões de 
euros. E voam,desta  maneira, tão 
simplória, com se de uma caixa de 
fósforos se tratasse? 

# Abstivemo-nos em re-
lação ao pedido de não pa-
gamento da renda de 2018 
apresentado pela pessoa que 
está a explorar o bar da praia 
fluvial da Venda Nova, no valor 
de Euro 525,00; por um lado, 
o adjudicatário tem razão no 
pedido, porque o bar esteve em 
obras durante o Verão e estas só 
terminaram na segunda sema-
na de Agosto; por outro lado, a 
responsabilidade é toda da Câ-
mara, que deveria ter planeado 
bem as obras e executá-las an-
tes do início do Verão; manifes-
támos ainda a nossa estranheza 

pelo facto de o contrato com o 
empreiteiro só ter sido assinado 
em 28.08.2018, já depois da 
conclusão das obras; por este 
motivo, pedimos cópia do pro-
cesso de contratação da obra, 
no valor de Euro 37.939,01 + 
IVA;

# Votámos a favor do reco-
nhecimento do interesse muni-
cipal duma candidatura a fun-
dos comunitários no valor de 
Euro 75.000,00 para requalifi-
cação dos miradouros, sinali-
zação do território GIAHS/FAO 
e divulgação; apesar de defen-

dermos que o mais importante 
da distinção como património 
agrícola da humanidade não é 
o aproveitamento turístico, esta 
é uma dimensão que devemos 
aproveitar;

# Abstivemo-nos em rela-
ção à adjudicação da emprei-
tada “Arquivo Municipal de 
Montalegre” à empresa Paula 
Cunha, Fábio e Ana, Lda, por 
Euro 737.614,64 + IVA; por 
um lado, o relatório do júri não 
deixava dúvidas em relação à 
contratação desta empresa; por 
outro lado, as empresas concor-

rentes e vencedoras são sempre 
as mesmas, desincentivando 
outras a concorrerem, por sen-
tirem que não têm hipóteses de 
ganhar; assim, quem perde é 
o concelho, porque há menos 
concorrência e menos possibi-
lidades de melhores preços e/
ou obras de maior qualidade;

# Abstivemo-nos em re-
lação a um subsídio de Euro 
1.000,00 proposto para a As-
sociação Social e Cultural de 
Travassos da Chã; tal como 
noutros casos, defendemos que 
este tipo de apoios às coletivi-

dades do concelho deve ser re-
gulamentado e dado no âmbito 
de um quadro de programação 
anual; os apoios devem ser da-
dos a quem mais merece, se-
gundo critérios claros e iguais 
para todos e não em função de 
interesses pessoais e políticos 
do momento; a capacidade de 
autofinanciamento também é 
importante.

Montalegre, 04.10.2018.

José António Carvalho de 
Moura

José de Moura Rodrigues

RESUMO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04.10.2018: A PERSPETIVA DA OPOSIÇÃO

Emenda sobre foto indevida 
Na 3ª página da edição 544 deste Jornal, saído com data de 
29/09/ 2018, a meio do artigo sobre História e tradições de 
Salto, assinado pelo signatário, foi inserida uma foto que nada 
tinha a ver com o texto, nem dele fazia parte. 
 Na qualidade de jornalista e de colaborador assíduo do 
Notícias de Barroso, assumo integralmente o texto, mas 
demarco-me dessa arreliadora gralha que na imprensa escrita é 
uma chaga frequente, sobretudo para quem faz a paginação.
 Na referida qualidade, solicito ao Diretor do Jornal para 
que na próxima edição, na mesma página e com o mesmo 
relevo, ordene a inserção desta nota que aproveito para pedir 
desculpas públicas aos meus leitores e às figuras públicas 
que as imagens possam identificar, pelo facto de, pela mesma 
altura, terem surgido nas redes sociais. 

Barroso da Fonte
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MAPC

UM PARÁGRAFO
Um Parágrafo # 125 – Preconceito

Vai-te embora, preconceito maldito! Deixa-me em paz com a vontade 
tão simples de ver as coisas como elas são. Deixa que o mundo se aproxime 
e se apresente nas diferentes perspectivas que o fazem ser o que realmente é. 
Deixa que a realidade se assuma, sem filtros e tecidos negros e sinistros que 
obscurecem a luz que dela irradia. Pára de vez com todas essas acções que só 
servem para impedir que possamos crescer como seres pensantes, decidindo 
em consciência o que realmente queremos. És mau, preconceito. Fazes com 
que tudo fique ainda pior. Limitas-nos e limitas a própria realidade. Não 
fazes falta e, assim sendo, podes ir embora. Leva as sombras e deixa que 
a luz impere. Pelo menos, deixa que alguma luz possa entrar e no traga os 
contornos do mundo real e não daquele que tu queres que vejamos. Sim, 
porque tu te metes à frente e não deixas ver as coisas como elas realmente 
são. Distorces a realidade e tentas fazer acreditar que há algo mais para além 
dela. Iludes, enganas e fazes acreditar que estamos certos, quando navegamos 
em mares de ignorância. Por isso, vai-te embora preconceito maldito e deixa 
que a realidade o seja.

João Nuno Gusmão

TEMPO 
19.6.2016

O tempo esvai-se e não volta
E foge sempre a correr  

Sem darmos conta de nada
O sonho esquece, anda à solta
Aos poucos sempre a morrer 

Na minha vida parada

Ó tempo fica comigo
Deixa-me olhar devagar
Não fujas tanto de mim

Que é para ver se consigo
Abrir os olhos e olhar
Estas belezas sem fim

O tempo sempre a correr 
Vai-se e não presta atenção

Ao clamor da minha voz
Até já eco não ser

E eu e o meu coração, 
Sem tempo ficamos sós  

Cmts

ESCREVINHANDO
Não obrigo a minha pena
Que de escrever está farta
A não ser treta pequena

Antes que a pena se parta.

Eu que no campo das letras
Sou dos letrados varrido

O que escrevo são só tretas
Sem nexo e sem sentido.

Tenho apenas por sistema
Escrever por escrever

E obrigar a minha pena
A escrever o que não quer.

Quantas penas já gastei
Nas penas que escrevi

São penas que já paguei
Com penas que já senti.

José Rodrigues, Bridgeport, CT USA

MENTIROSO
O mentiroso a mentir 

Não pode ficar contente
Se estiver a dizer mentiras

E haver alguém que o desmente

Mas assim é que é bem feito
Porque a coisa mais bonita

É não dizer mentiras
E a verdade seja dita.

O verdadeiro mentiroso
Envergongado e triste

- Não digas a ninguém, mentiroso
Porque é que tu mentiste.

As mentiras são amargas
As verdades como o mel
Quem seria o mentiroso?

Não

 A J S L.
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Ainda está na memória de 
todos o programa televisivo: 
“Maravilhas de Portugal - Aldeias”, 
que pretendia premiar as sete mais 
bonitas de Portugal. A Câmara de 
Montalegre concorreu com cinco: 
Tourém, Fafião, Pitões das Júnias, 
Cervos e Vilarinho de Negrões, mas 
só a última foi escolhida para uma 
final. A vantagem de Vilarinho de 
Negrões sobre as restantes estava 
em a Câmara concorrer com uma 
soberba fotografia da aldeia e foi 
por essa bela foto, mais do que 
pelos arranjos e infraestruturas 
públicos, que esta aldeia foi 
selecionada. 

Que foto soberba! Com a 
barragem completamente cheia, a 
aldeia parecia flutuar como uma 
jangada no remanso das águas, em 
que tanto o céu como as montanhas 
circundantes se refletiam. Também 

não lhe faltava cor: era o vermelho 
vivo dos telhados, o azul-escuro 
da linfa aquática, um outro azul 
mais claro do céu e o verde vivo 
dos campos circundantes. Foi de 
propósito que o fotógrafo quis que 
ao longe se visse o Larouco. Ora, 
com uma foto tão bonita, Vilarinho 
tinha de ser apurada para a final 
e depois aguardar que a RTP a 
filmasse internamente para tirar a 
prova. 

O pior foi quando a RTP lá 
entrou e se apercebeu do logro, pois 
a bela fotografia não correspondia 
a uma bela aldeia recuperada, 
infraestruturada e asseada. Por 
isso, evitaram filmar os espaços 

públicos degradados e limitaram-
se quase em exclusivo a espaços 
interiores e reservados. Ficou claro 
a partir dali que Vilarinho não 
podia ganhar o prémio de a melhor 
aldeia ribeirinha de Portugal. 

No entanto aquela imagem 
bonita ficou gravada na mente das 
pessoas, razão por que a partir daí 
todos os fins-de-semana a aldeia 
recebe turistas. Quando é verão, 
o seu número aumenta bastante, 
e nas enseadas da barragem, ali 
ao lado, não faltam veraneantes 
de toalha estendida e guarda-sol 
desfraldado. 

Mas esse número vai aumentar 
muito mais pela seguinte razão: 
sabe-se de fonte fidedigna que a 
imagem posta a concurso (ver foto 
anexa) constará do futuro cartaz 
que vai promover a região do Alto 
Tâmega, já que assim foi decidido 

numa das últimas reuniões da 
CIMAT. Por estas razões, Vilarinho 
de Negrões deverá merecer um 
tratamento especial entre as 
aldeias de Montalegre em termos 
de investimentos; merece ser 
recuperada e, contra a vontade 
de Orlando Alves, merece 
saneamento, sem o qual uma 
aldeia não é asseada nem limpa. 

Mas há mais razões pelas quais 
Vilarinho e as aldeias circundantes 
à barragem merecem saneamento: 
é a partir dos Pisões que se colhe 
a água potável para abastecer os 
concelhos de Chaves, Boticas e 
futuramente de Montalegre. Sendo 
local de colheita de água, com 

todas as infraestruturas montadas 
e em funcionamento, mais se 
justifica o saneamento das aldeias 
ribeirinhas uma vez que todas 
contribuem, ora mais, ora menos, 
para a poluição das águas. 

A gestão dos saneamentos 
é uma competência específica 
das câmaras municipais. No caso 
concreto, a Câmara de Montalegre 
tem tido uma posição ambígua, 
eleitoralista e desonrosa. Na 
sequência do concurso televisivo, 
Orlando Alves prometeu o 
saneamento em Vilarinho e fê-
lo constar no programa eleitoral. 
Antes das eleições, fez o projecto 
e lançou o concurso público da 
empreitada “Abastecimento de 

Água, Rede de Drenagem de 
águas residuais e pavimentação da 
povoação de Vilarinho de Negrões” 
(DR n.º 168/2017, Série II de 2017-
08-31). O concurso terá sido ganho 
pelo empreiteiro Manuel Carvalho, 
de Montalegre. Do desenrolar do 
processo concursal nada sabem os 
vereadores da oposição, e admite-
se que terá sido anulado, tal como 
o “Abastecimento de Água, Rede 
de drenagem de águas residuais 

e pavimentação da Povoação de 
Parafita”.

Mais recentemente, a CMM 
informou que, relativamente à 
‘Aldeia Maravilha’ apenas vai 
fazer (por administração directa) 
o abastecimento de água e a 
pavimentação das ruas, já que as 
pessoas da aldeia não o desejam: 
“não queriam o saneamento, 
porque não queriam pagá-lo todos 
os meses”. Os trabalhos foram 
entregues a um genro do actual 
secretário da Junta de Negrões, de 
nome José Luís Lano. Agora, como 
já não há eleições, o saneamento 
da ‘aldeia maravilha’, que “deve ser 
tratada com muito cuidado, com 
pinças” (Orlando Alves), já não é 

importante. 
O povo, conhecedor das 

promessas eleitorais, criou grandes 
expectativas relativamente ao 
saneamento, que agora saíram 
goradas e sente-se enxovalhado. 
Por isso, acusa o Presidente de 
faltar à palavra e, escudado nas 
promessas eleitorais escritas, de 
ele ser um perjuro; e continuando 
a protestar e a solicitar o 
cumprimento das promessas 

eleitorais, difundiu um abaixo-
assinado subscrito por 30 residentes 
a reclamar o saneamento. O 
número de assinaturas é suficiente 
para provar que a maioria das 
pessoas é favorável à realização 
do saneamento; e é mais que 
suficiente para refutar a afirmação 
do Presidente de que os signatários 
são emigrantes e não residentes. 

Um dado curioso: os 
deputados municipais do PSD e 
seus vereadores são solidários com 
as gentes de Vilarinho; o tesoureiro 
da Junta de Freguesia de Negrões, 
António José da Silva Pereira, 
natural e residente em Vilarinho 
de Negrões, não consta entre os 

signatários da petição, parecendo 
tomar partido pelo Presidente da 
Câmara e não pelo povo que o 
elegeu. O povo fala em “traição”. 
O povo também estranha que o 
Presidente da Junta, Vítor Carreira, 
ainda não tenha tomado posição 
sobre isso e não a tenha tornado 
pública para todos ficarem 
descansados. 

MANUEL RAMOS 

Política municipal vista de fora

‘Aldeia Maravilha’ não merece saneamento. “Já disse que os saneamentos terminaram”, Orlando Alves

“A Câmara de Montalegre tem tido uma posição ambígua, 
eleitoralista e desonrosa relativamente a Vilarinho de Negrões. 
Na sequência do concurso televisivo, Orlando Alves prometeu 
o saneamento, registou-o no programa político, fez o projecto 
e lançou o concurso público. Quanto terá gastado? Foi dinheiro 
deitado à barragem. Agora, passadas as eleições, deu o dito pelo 
não dito, desonrou-se e o povo sente-se enxovalhado”. 

“Que foto soberba! Com a barragem completamente cheia, a aldeia parece flutuar como uma 
jangada no remanso das águas, em que tanto o céu como as montanhas circundantes se refletem. Foi 

decidido numa das últimas reuniões da CIMAT que esta imagem constará do futuro cartaz que vai 
promover a região do Alto Tâmega. Vilarinho de Negrões passará a ser uma das aldeias mais turísticas 

do concelho, mas sem saneamento”.

No passado mês de Setem-
bro, o Presidente da Câmara de 
Montalegre assumiu finalmente 
que não ia fazer o saneamento 
básico em Vilarinho de Negrões, 
uma localidade próxima da bar-
ragem do Alto Rabagão (Pisões) 
que ainda recentemente foi can-
didata às “7 Maravilhas de Portu-
gal - Aldeias”. 

Localizada nas margens da 
referida barragem, Vilarinho de 
Negrões sempre foi considerada 
uma das aldeias mais bonitas do 
concelho, tendo sido objeto de 
várias reportagens na comunica-
ção social. Depois da construção 
da albufeira, a aldeia ficou uma 
espécie de península, facto que 
lhe confere uma beleza ímpar e 
grande potencial turístico. Aliás, 
ainda recentemente, o Municí-
pio concordava com esta ideia, 
uma vez que identificou a aldeia 
como uma área de reabilitação 
urbana, de forma a fomentar a re-
cuperação do seu património e a 

promoção turística. 
Confrontado pelos vereado-

res Carvalho de Moura e José de 
Moura Rodrigues em reunião de 
Câmara, o Presidente da Câma-
ra confirmou a existência de um 
abaixo-assinado dos residentes 
na aldeia a favor do saneamento 
e disse que, por falta de dinheiro, 
o concurso público seria anula-
do e que apenas iriam ser feitas 
obras na rede de abastecimento 
de água e nos arruamentos. 

Esta decisão consta da ata n.º 
19/2018 da Câmara Municipal 
nos seguintes termos: “Quanto 
ao saneamento de Vilarinho de 
Negrões afirmou, o Senhor Pre-
sidente que tinha sido uma obra 
prometida, em alternativa a ou-
tras coisas pedidas para a locali-
dade. Mais, disse, fez-se o projeto 
e o concurso, independentemen-
te da aldeia, ser candidata às sete 
Maravilhas, por isso, cumprimos 
o que prometemos. Porém refe-
riu, quando fomos confrontados 

com a posição dos residentes e 
não dos emigrantes, que não que-
riam o saneamento, porque não 
queriam pagá-lo todos os meses, 
e considerando que estão devida-
mente servidos, por essa razão, 
não se dará então seguimento ao 
concurso, o qual irá assim, ser 
anulado. Continuando, disse ain-
da, que quanto à anotação, que 
a oposição faz, de que existem 
cem aldeias que não tem sanea-
mento, não é esse o número, que 
fará pressão para que aquele seja 
feito, trabalhamos para as pessoas 
e a sustentabilidade do território, 
afirmou, é esta a posição do exe-
cutivo socialista, porque não é 
viável, fazer saneamentos em al-
deias que tem pouca população 
e estão servidas devidamente, 
concluiu”. 

 
Na realidade, ao que se sabe, 

a posição dos residentes que não 
quereriam o saneamento básico 
para não terem que o pagar todos 

os meses terá sido manifestada 
cerca de quatro ou cinco pessoas, 
entre as quais o Presidente e o 
Tesoureiro da Junta de Freguesia, 
ambos eleitos nas listas do PS. 
Confrontado com esta questão, 
o Presidente da Junta empur-
rou as responsabilidades para o 
Tesoureiro, porque tinham um 
acordo segundo o qual cada um 
dos membros da Junta resolvia os 
problemas na aldeia onde residia. 

Montalegre, um concelho 
com mais de 100 aldeias sem sa-
neamento básico 

Nas palavras dos vereadores 
da Coligação PSD/CDS, “o sa-
neamento básico é isso mesmo, é 
“básico”. Por isso, tem que estar 
no topo das prioridades de inves-
timento da Câmara e o facto de 
haver mais de 100 aldeias no con-
celho sem saneamento “é uma 
vergonha”. No mínimo, tal como 
estes vereadores têm defendido 
noutras situações, as obras nos 
arruamentos e no abastecimento 

de água de Vilarinho de Negrões 
devem incluir as condutas para o 
saneamento, ainda que este não 
fique já concluído. 

Neste caso, a decisão de 
não construção do saneamento 
vem agravada por duas circuns-
tâncias. Por um lado, a aldeia 
localiza-se próxima da captação 
de água da empresa Águas do 
Norte, SA, a qual vai abastecer a 
região do Alto Tâmega. Aliás, esta 
empresa tinha prometido fazer os 
saneamentos das aldeias banha-
das pela barragem em troca da 
captação da água, promessa que 
nunca foi cumprida, em prejuízo 
da saúde pública. Por outro lado, 
o projeto das obras que incluíam 
o saneamento básico da aldeia 
custou à Câmara cerca de 27 mil 
euros, dinheiro dos contribuintes 
que foi desaproveitado. 

Montalegre, 14 de Outubro 
de 2018. 

José de Moura Rodrigues

VILARINHO DE NEGRÕES, 

Oposição na Câmara defendeu os saneamentos nas aldeias
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A falta de vergonha do “figurão”
Na última reunião da 

Assembleia Municipal, o 
socialista António Ferreira, 
de “uma penada só”, 
humilhou, primeiro, João 
Surreira, ridicularizou, depois, 
Fernando Rodrigues - seus 
correligionários de partido - 
e, como se isso não bastasse, 
mostrou o seu carater, ou falta 
dele.

Haja dó, vergonha e 
dignidade!

Deslumbrado, António 
Ferreira, pediu a palavra para 
comunicar aos Barrosões, 

através da Assembleia 
Municipal, que ele e mais alguns 
“figurantes” tinham ganho uma 
ação no Tribunal e, pasme-
se, até vão ser indemnizados 
em “salvo erro 5.500 euros”. 
Maravilhado, qual defensor do 
erário público, fazendo mesmo 
fé naquela velha máxima 
daqueles que “por mentirem 
tanto, e tantas vezes, acreditam 
que as mentiras que dizem são 
verdades”, acrescentou: “mas 
piadas das piadas é que quem 
paga não foi quem cometeu os 
erros. Eh...Eh...Eh ... somos nós. 
É o Ministério da Educação".

É verdade! Quem paga, 
não é quem cometeu os erros: 
somos nós, os contribuintes 
que andamos, com os nossos 
impostos, a alimentar os 
desvarios de quem nos 

Governa. Ou melhor, de quem 
apenas parece só pensar em se 
governar!

A declaração de António 
Ferreira fez-me lembrar as 
centenas de milhares de euros 
que, por incompetência e 
má gestão dos dinheiros 
públicos, se gastaram na 
construção de uma ponte 
no meio do nada, que serve 
coisa nenhuma, onde agora se 
tiveram de derreter mais cerca 
de quatro milhões de euros dos 
contribuintes na ligação Vilar 
de Perdizes a Meixide a que, 
pelos visto, se vão acrescentar 
mais umas centenas de milhares 

de euros para fazer a ligação 
à tal ponte inútil. Da mesma 
forma que me fez lembrar os 
milhões de euros que, mais 
uma vez por incompetência 
e má gestão de dinheiros 
públicos, se derreteram, em 
Montalegre, na construção das 
piscinas - que praticamente 
nunca funcionaram, estando 
mesmo encerradas há muitos 
anos -, ou na construção da 
central de camionagem - que 
está no estado em que está 
-, ou ainda na aquisição de 
postes de iluminação pública 
– caríssimos – para, depois, se 
desligar a luz, por não haver 
dinheiro para a pagar. Ou, o 
que é bem pior, por se concluir 
que se compraram postes a 
mais!

Mas voltemos à tal decisão 
do Tribunal a que aludiu 
António Ferreira!

Estávamos no ano de 
2010. O primeiro-ministro 
era José Sócrates; o Diretor 
da Direção Regional de 
Educação do Norte (DREN) 
era António Leite; o Presidente 
da Câmara de Montalegre era 
Fernando Rodrigues, sendo 
Fátima Fernandes Vereadora; 
o Presidente da Comissão 
Administrativa Provisória (CAP) 
das Escolas de Montalegre era 
João Surreira e, António Ferreira, 
professor numa dessas Escolas. 
Todas estas personalidades têm 
em comum o facto de serem 
militantes do Partido Socialista, 
acrescentando eu ainda 
que, João Surreira e António 
Ferreira eram membros da 
Assembleia Municipal de 
Montalegre, eleitos na mesma 
lista socialista. António Ferreira 
é ainda deputado municipal. 
João Surreira manteve-se no 
cargo até setembro de 2017. A 
somar a tudo isto, está o facto de 
João Surreira ser, atualmente, o 
Presidente do Conselho Fiscal 
da CERCIMONT e Fernando 
Rodrigues o Presidente da 
Direção [eleitos (?) para os 
Órgãos Sociais de 2016 a 2019]. 
A cumplicidade e a ligação de 
todos estes “figurantes” parece 
ser total e inequívoca!

Em junho de 2010, o 
Governo do Eng.º Sócrates 
decide fazer os chamados Mega 
Agrupamentos de Escolas, mas 
apenas nos concelhos que 
merecessem a concordância 
das câmaras municipais. A 
Câmara de Montalegre, na 
ânsia de agradar a Sócrates – 
não encontro outra justificação 
– decidiu-se, de imediato, 
por permitir a junção dos 
Agrupamentos de Escolas 
do Baixo Barroso com o de 
Montalegre. Este lamentável 
comportamento da Câmara de 
Montalegre - que contou com 
a forte oposição dos alunos 
e respetivos encarregados de 
educação, dos professores 
e restantes funcionários -, 
prejudicou gravemente os 
interesses da população de 
Montalegre. Numa atitude 
autista, do tipo “posso, quero 
e mando”, a Câmara - de 
Fernando Rodrigues, Fátima 
Fernandes e companhia - não 
deu ouvidos a ninguém e lá 
se agruparam as escolas de 
Montalegre.

Constituído o Agrupamento, 
António Leite nomeou a CAP, 
escolhendo João Surreira para 
seu Presidente.

As competências do 

Presidente da CAP, para além 
de gerir provisoriamente o 
Agrupamento, são desencadear, 
no prazo de 30 dias úteis após 
o início do ano escolar, “os 
procedimentos necessários 
à eleição e designação dos 
membros do Conselho Geral 
Transitório” (CGT).

Assim sendo, João Surreira, 
marcou as eleições para 
outubro de 2010.

Fartos da gestão de “certos 
figurantes” a Comunidade 
Educativa uniu-se, fez listas 
e candidatou-se às eleições 
que, nunca é demais recordar, 
foram desencadeadas 

e supervisionadas pelo 
Presidente da CAP.

Do resultado dessa 
eleição, saiu uma vitória 
retumbante para os opositores 
do “Regime”: dos 15 eleitos 
possíveis, os opositores ao 
“Regime” obtiveram 10. Ou 
seja, obtiveram o dobro dos 
eleitos. Humilhante? Sejamos 
claríssimos: a vontade da 
Comunidade Educativa 
- Alunos, Professores, 
Funcionários e Encarregados 
de Educação - expressada 
através do voto, traduziu-se em 
10 - 5.

Consciente(s) de que o 
poder lhe(s) ia fugir, o Presidente 
da CAP, num vergonhoso e 
inadmissível desrespeito pelas 
regras democráticas, insistia 
em não marcar a reunião do 

CGT, para que este pudesse 
iniciar funções, e mais tarde, 
proceder à eleição do Diretor.

O desnorte era tanto que, 
obrigado a convocar a reunião 
- por solicitação escrita dos 
“opositores do Regime” -, 
desmarcou-a dias depois, 
devido à “oportuna” resignação 
ao cargo de uma Conselheira, 
“por motivo de força maior de 
natureza pessoal”.

Parece que tudo serve, 
para evitar que aqueles que 
ganharam as eleições possam 
exercer o seu mandato.

A falta de vergonha, e de 
respeito que o cargo exigia, não 

o impediu de solicitar ao Diretor 
Regional que o informasse 
sobre como deveria fazer para 
proceder à substituição da dita 
Conselheira. Estou certo que 
até o maior dos analfabetos 
saberá como proceder numa 
situação destes. O agora 
Presidente do Conselho Fiscal 
da CERCIMONT, Diretor 
do Agrupamento de Escolas 
durante vários anos, colega de 
bancada de António Ferreira e 
Presidente da CAP, “não sabia 
como proceder”.

O Diretor Regional, 
António Leite, no dia 27 de 
abril de 2011, não deixando 
de manifestar a sua estranheza 
“pelo desconhecimento dos 
mecanismos de substituição 
da cessação dos membros 
em efetividade de funções”, 
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A falta de vergonha do “figurão”

“fartos da gestão de “certos figurantes” a Comunidade 
Educativa uniu-se, fez listas e candidatou-se às 
eleições. Do resultado dessa eleição, saiu uma 

vitória retumbante para os opositores do “Regime”: 
dos 15 eleitos possíveis, os opositores ao “Regime” 

obtiveram 10. Ou seja, obtiveram o dobro dos eleitos. 
Humilhante?”

“dando seguimento ao repto lançado, solicitei ao 
Ministro da Educação que mande apurar toda a 

responsabilidade intentando, de imediato, e dentro 
dos prazos legais, os respetivos procedimentos 

judiciais e disciplinares, sobre os autores das decisões 
que tanto lesaram o Estado. Ficamos a aguardar 

resposta!”

“a intervenção do Presidente da Câmara à questão 
levantada por António Ferreira foi, para não 

variar, ridícula. Não sabe do que fala. Continua, 
conscientemente, a não querer distinguir os órgãos: 
Conselho Geral Transitório e Diretor. No entanto, diz 

quem viu, estava entusiasmadíssimo. Afinal de contas, 
podia, mais uma vez, bajular o “chefe”. Espero, que na 
próxima reunião tenha a decência de se retratar. Será 

pedir muito?”

“fez-lhe o desenho” sobre 
como deveria proceder, 
acrescentando “que deve, de 
imediato, ser convocada 
nova reunião do Conselho 
Geral para a primeira data 
possível: dia 29 a partir 
das 18h30”. Será que estavam 
combinados?

Conhecedores profundos 
do modo de agir dos 
“figurantes”, a Associação de 
Pais – APAMONTE –, em nome 
dos restantes Conselheiros 
“opositores do Regime”, 
endereçou no dia 27 de abril 
um e-mail ao Presidente da 
CAP informando que “tiveram 
conhecimento da resposta dada 
pelo senhor Diretor Regional 
à questão levantada” pelo 
que, “para que não haja 
desculpas, estes conselheiros 
já sabem que a reunião deve 
ser convocada para o dia 29 
a partir das 18h30”. Mais 
informaram que a convocatória 
destes Conselheiros poderia ser 
enviada por e-mail.

João Surreira, esbanjando 
dinheiros públicos, procedeu 
à convocatória da referida 
reunião, através de carta 
registada com aviso de 
receção, colocada no 
correio no próprio dia da 
reunião que, obviamente, 
só chegou aos conselheiros 
depois do dia da reunião.

Como se tudo isto não 
fosse triste e profundamente 
indigno, apareceu na reunião 
a dita Vereadora da Educação 
– o que quer dizer que teve 
conhecimento da reunião – 
estando ausente o Presidente da 
Câmara. Alguém me consegue 
explicar este fenómeno?

Dias depois, deu entrada 
uma ação no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de 
Mirandela (TAF-M), cujos dois 
primeiros subscritores são 
Fernando Rodrigues, Fátima 
Fernandes e o quarto é António 
Ferreira, alegando no 14º ponto 
que “no dia 28 de abril de 
2011 [data da assinatura da 
convocatória], o Presidente da 
CAP, convocou por via postal os 
Conselheiros do CGT para uma 
reunião extraordinária a realizar 
no dia seguinte”. No ponto 68º 
da petição entregue no TAF-M 
os autores consideram “tratar-
se de uma ilegalidade grave e 
evidente”, pelo que pedem ao 
Tribunal que “se digne anular 
a eleição do presidente [do 
CGT], realizada no passado dia 
29 de abril de 2011”.

António Ferreira, veio agora 
congratular-se com a decisão 
do Tribunal dizendo: “olhai … 
o prazer que eu tinha era tirar 
meia dúzia de notas. Chegar 
aqui e pegar-lhe numa ponta e 
acenar assim com elas! Olhai 
este é o que os elementos da … 
do Conselho Geral da Escola 
Bento da Cruz pagaram pelos 
erros que cometeram aquando 
da eleição do Conselho Geral”.

Não Prof. Ferreira! Não 
foram “os elementos da … do 
Conselho Geral da Escola Bento 
da Cruz” que cometeram os 
erros! Quem os cometeu, como 
bem demonstramos atrás, foi o 
seu ex-colega de bancada, aí 
na Assembleia Municipal, João 
Surreira, não deixando também 
de estar isento de culpas, o 
também socialista António 
Leite!

Esta é a verdade! Estes são 
os factos! O que levou V.ª Ex.ª 
a humilhar João Surreira na 
última Assembleia Municipal 
só o senhor saberá. Da mesma 
forma que só o Presidente da 
Assembleia Municipal saberá o 
que o levou a humilhar aquelas 
duas professoras da sua própria 
bancada parlamentar, quando, 
em setembro de 2016, leu 
o pretenso abaixo-assinado 
relativo ao Agrupamento onde 
alegou que lhe foi enviado, 
e que, passo a citar, “por 
motivos profissionais, 
não nos é possível 
comparecer nessa reunião 
para apresentarmos 
pessoalmente problema/a 
questão”. Como todos bem 
sabemos, o abaixo-assinado 
que foi distribuído aos 

Deputados Municipais, não 
tinha subscritores. No entanto, 
naquele que foi enviado para 
o Ministro da Educação, essas 
duas professoras, presentes 
na Assembleia Municipal, 
aparecem como subscritoras. 
Que vergonha!

Haja vergonha e 
dignidade!

Por muito que tentem 
enganar os incautos, têm a 
obrigação de saber que existirá 
sempre alguém capaz de os 
denunciar. É o que estou a 
fazer!

Insatisfeito, como se 
não fosse um dos principais 
“figurantes” desta triste novela, 
António Ferreira, pediu que, 
“se alguém tem influência, tem 

poder, ou pode influenciar, que 
o Ministério da Educação peça 
responsabilidades a quem 
cometeu os crimes, isto não 
se admite”.

Concordo plenamente. Foi 
um crime inadmissível: meter 
uma carta registada no correio, 
quando se sabe perfeitamente 
que não vai chegar em tempo 
útil aos destinatários, é 
vergonhoso em democracia. 

Por outro lado, para além 
da má gestão de dinheiros 
públicos, impediu que aqueles 
que legitimamente ganharam 
as eleições pudessem exercer, 

em tempo útil, o mandato que 
lhes foi confiado por alunos, 
professores, funcionários, pais 
e encarregados de educação.

Foi a falta de cultura 
democrática, associada a tiques 

Salazaristas, que terá levado ao 
cometimento “destes crimes”.

Deste modo, embora 
não tenha qualquer tipo de 
influência junto do Ministério 
da Educação, e uma vez que 
tenho, ao longo dos últimos 
anos, denunciado “os crimes” 
cometidos no Agrupamento 
de Escolas, dei seguimento 
ao seu repto e solicitei ao 
Ministro que “mande apurar 
toda a responsabilidade 
intentando, de imediato, e 
dentro dos prazos legais, os 
respetivos procedimentos 
judiciais e disciplinares, 
sobre os autores das 
decisões que tanto lesaram 
o Estado”. Ficamos a aguardar 
resposta!

Mas, meu caro António 
Ferreira, já não é a primeira vez 
que o senhor se tenta vitimizar, 

na Assembleia Municipal, 
procurando, transformar 
derrotas em vitórias.

Na reunião de 
22/12/2015, o senhor dirigiu-
se aos Deputados Municipais, 
afirmando que “Bento Monteiro 
tem denegrido a imagem de 
muita gente. Agora a última 
vítima é ele”, acrescentando 
que eu o acusara de defender o 
“senhor Presidente da Câmara 
pois estava dependente dele. 
Gostava que alguém 
dissesse de que modo ele 
depende da Câmara. Ou ele 
ou familiares deles. Se ele 
tem acesso a essas informações 
que as mostre e que se meta na 
vida dele. Que não se esconda 
atrás de um jornal. É velho, mas 
ele que marque o local”.

“Marque o local” … ao 
que chegou a Assembleia 
Municipal de Montalegre! 
Ó senhor Ferreira: o tempo 
dos “duelos ao sol” já lá vai. 
A minha arma é a palavra, 
alicerçada na verdade!

Recordo isto agora porque, 
na sua inenarrável intervenção, 
António Ferreira disparou: 
“eu queria, Sr. Presidente da 
Câmara, … queria louvá-
lo, porque foi o único, até 
hoje, e desde que eu estou em 
Montalegre, desde o 25 de abril 
que pôs mãos à obra e limpou 
a Corujeira (…) portanto, 
parabéns, continue a fazer mais 
limpeza”. Que descaramento!

Diz quem viu, que o 
Presidente da Assembleia 
Municipal “mudou de cor”. A 
coisa não era para menos. Sentiu 
que estava a ser ridicularizado 
por António Ferreira. Fernando 
Rodrigues, que na tomada 
de posse do seu sucessor, viu 
este, num ato grotesco de 
pura bajulice [há quem diga, 
no entanto, que estava apenas 
a gozar], afirmar que no 
concelho de Montalegre estava 
tudo feito, que já não faltava 
fazer mais nada, e vem agora 
o Prof. Ferreira louvar Orlando 
Alves, recordando que nos 20 
anos que Fernando Rodrigues 
presidiu ao Município não se 
dignou a limpar o “coração” da 
Vila.

Mas, voltando atrás, é 
óbvio que nunca denegri a 
imagem de quem quer que seja. 
Aliás, se o tivesse feito, teria, 
garantidamente, o Tribunal 
à perna. Agora, não posso 
deixar de responder ao seu 
repto: “gostava que alguém 
dissesse de que modo ele 

depende da Câmara. Ou 
ele ou familiares deles”.

Pois bem: em 2009 é 
constituída na Madeira uma 
sociedade, de nome Cuidar & 
Gostar, em que a Maria detém 
90% da participação e a Ana 
10% e cuja atividade principal 
é a “construção de estradas e 
pistas de aeroportos”, tendo 
como atividade secundária a 
“agricultura e produção animal 
combinadas”; a meio de 2015, 
a Cuidar & Gostar, mudou 
o CAE para o continente, 
tendo V.ª Ex.ª, como referi 
anteriormente, em dezembro 
de 2015, descarregado sobre 
mim a sua fúria.

Acontece que, e de acordo 
com a informação recolhida em 
www.base.gov.pt, desde a data 
da fundação da empresa (2009), 
na Madeira, até à mudança 
para o Continente (2015), não 
teve uma única adjudicação 
pública. Em dezembro de 
2015, o senhor lamenta-se 
na Assembleia Municipal. Só 
no mês de outubro do ano 
seguinte, faturou para a Câmara 
de Montalegre 134.839, 16 
euros, a que acresce o IVA; Em 
setembro deste ano, a Câmara 
de Montalegre recorre à Cuidar 
& Gostar, para a “aquisição 
de Serviços para limpeza de 
mata na Corujeira”. Menos de 
um mês depois, o inenarrável 
António Ferreira, decide louvar 
o Presidente da Câmara, 
“porque foi o único, até 
hoje”(…) que limpou a 
Corujeira. Só faltou dizer, mas 
digo eu, através da Cuidar & 
Gostar. Haja decoro!

A intervenção do Presidente 
da Câmara à questão levantada 
por António Ferreira foi, para 
não variar, ridícula. Não 
sabe do que fala. Continua, 
conscientemente, a não querer 
distinguir os órgãos: Conselho 
Geral Transitório e Diretor. No 
entanto, diz quem viu, estava 
entusiasmadíssimo. Afinal de 
contas, podia, mais uma vez, 
bajular o “chefe”. Espero, que 
na próxima reunião tenha a 
decência de se retratar. Será 
pedir muito?

De António Ferreira espero 
que, depois de analisar a 
questão da Cuidar & Gostar, 
tenha a decência de pedir 
desculpa, de dizer quem é 
a Maria e de se demitir do 
cargo. “Gostava que alguém 
dissesse de que modo ele 
depende da Câmara. Ou 
ele ou familiares deles”.

Se o não fizer, cá estaremos 
para lho recordar. Tal como 
poderemos vir a fazer com 
a funcionária que fez o 
pagamento das custas judiciais 
no processo entrado em 
Tribunal? Peculato?

Acorda Montalegre, antes 
que seja tarde demais!

 
Bento Monteiro
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Quality Inn

- Casamentos; Baptizados; Aniversários; Congressos e todos os Eventos

- Quartos com promoções durante todo o ano

- Restaurante: Além dos pratos (nacionais e estrangeiros) constantes

da Carta também serve refeições económicas com tudo incluído por 6 

- Piscina; Sauna; Banho turco; Hidromassagens e Massagens

O Hotel ainda tem à disposição do cliente uma variada gama de percursos

pedestres, de bicicleta ou motorizados para dar a conhecer os valores

culturais das terras de Barroso.

Rua do Avelar, 2 5470 Montalegre- Tel: (351) 276 510 220 - Tlm: 91 707 91

Construção Civil
e Obras Públicas
Carpintaria
Lavandaria
Funerária

   Rua Central, 32
5470-430 SALTO

Tel. 253 659897

Fax: 253 659927 e
Telem: 96 657 2973

Paula Cunha, Lda

,

Sede:
Lugar do Barreiro rua 1
4730-450  Vila do Prado
Portugal

O Super
de Montalegre

com promoções
todas

Rua da Portela, nº 3 5470-229 Montalegre

Paula Cunha, Lda

A empresa do concelho de Montalegre que procura servir os seus
clientes com eficiência e qualidade

as semanas

Projectos, 
Fiscalização e 
Direcção Técnica

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGÊNCIA FUNERÁRIA INTERNACIONAL LDa 
Av. João XXI, n°477, 4715-035 BRAGA 

Telefone 253 061 149 - Fax 253 060 916 
Telemóvel 927 054 000 
efgalves@hotmail.com 

POMPES FUNEBRES E.F.G 
18 Rue Belgrand 75020 Paris 

Tél : 00331 46 36 39 31 – Fax : 00331 46 36 97 46 
Portable : 00336 07 78 72 78 

alves7@wanadoo.fr 

AGENCIAS FUNERARIAS Fernando ALVES  
E.F.G INTERNACIONAL 

 

 RECONSTITUIÇÃO CORPORAL 
 EMBALSAMENTO DO CORPO 
 CREMAÇÃO 

 TRASLADAÇÕES 
 TANATOPRAXIA 
 TANATOESTÉTICA 
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EM DEFESA DA HISTÓRIA

A estátua em honra de Cabrilho 
desapareceu de Montalegre!

Hoje ao retirar um livro de 
uma estante verifiquei que junto 
estava uma série de folhetos 
turísticos sobre cidades e vilas 
transmontanas. Como foram 
ali parar? De onde provieram? 
Depois de muito magicar 
lembrei-me que tempo atrás 
apresentei uma palestra sobre 
História na Casa Regional de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
de Lisboa por amável convite 
da sua direcção. Nesse dia, 
ofereceram-me alguns folhetos 
sobre vilas e cidades daquela 
região nortenha, que se 
encontravam naquela Casa 
para oferta. Normalmente 
são folhetos disponibilizados 
nos postos de informação 
turística das localidades a fim 
de orientarem o visitante na 
descoberta dos lugares de maior 
interesse. Ajudarão a planificar 
futuro passeio – pensei. 
Guardei-os em minha casa tão 
bem guardados que lhes perdi o 
norte… até hoje.

Um folheto com o título 
sugestivo escrito na capa, 
“Montalegre… uma ideia 
da Natureza!”, despertou a 
minha atenção. (Ver fig.) É uma 
produção da Câmara Municipal. 
Tem tudo sobre o concelho … 
ou quase, digo eu. “Contactos 
úteis, alojamentos, restaurantes, 
feiras, festas, animação cultural, 
gastronomia, aspectos culturais 
e etnográficos, património 
histórico e arquitectónico, 
património religioso, desporto – 
lazer, ambiente e natureza” com 
lugares de interesse paisagístico 
e lugares de valor ecológico 
localizados na sede do 
concelho e nas freguesias. Bom 
trabalho publicitário. Noventa e 
dois registos assinalados, alguns 
com fotografias elucidativas. 
Sublinho: 92. Não será demais 
salientar o valor do património 
natural e construído do 
concelho de Montalegre. A 
região tem motivos para ser 
conhecida e apreciada.

Conheço relativamente bem 
a terra barrosã. Lá passei longos 
períodos desde os anos setenta 
do século passado em trabalho 
de investigação e estudo. Um 
tempo vivido em harmonia 
com a natureza ou convivendo 
com montanheses partilhando 
comigo o seu saber secular 
provindo de pais, de avós… 
Foi, portanto, com manifesta 

curiosidade que no referido 
folheto “Montalegre…uma 
ideia da Natureza!”, decidi 
recordar o que já conhecia e 
verificar se havia ainda algo para 
visitar nas diferentes freguesias 
do concelho.

Comecei a pesquisar os 
motivos de interesse da vila. O 
folheto cita o castelo, a casa 
do cerrado, mamoas da veiga, 
igreja do castelo, o carvalho da 
forca, fojo do lobo do Avelar, 
miradouro da corujeira, mata 
do Avelar, o dia das bruxas, 
o dia do município, a feira do 
fumeiro, a pista de automóveis. 

Mas… nenhuma referência ao 
monumento em memória de 
João Rodrigues Cabrilho! Nem 
uma nota informativa sobre os 
feitos praticados pelo ilustre 
barrosão a fim do visitante 
saber quem foi e o que fez 
esse valoroso filho da terra! 
Tive um sobressalto: raptaram 
a estátua que na minha 
última visita a Montalegre 
ainda se erguia na Praça do 
Município? Volatilizaram o 
monumento com algumas 
toneladas, evocativo desse 
célebre navegador barrosão 
do século XVI, descobridor da 
Costa da Califórnia e primeiro 
autor publicado na América? 
O caso não é para rir. Recordo 
aos meus estimados leitores 
uma ocorrência verificada nos 
Estados Unidos da América: o 
rapto da outra estátua em honra 
de João Rodrigues Cabrilho, 
que após aportar na Califórnia 
proveniente de Portugal 
desapareceu. Um caso verídico 
que deu brado. Somente depois 
de uma pesquisa apurada 
conseguiram descobri-la sendo 

finalmente edificada na cidade 
californiana de San Diego. 
Quem tiver curiosidade poderá 
ler a narração completa do 
rapto em um dos meus livros 
que encontrará nomeadamente 
na Biblioteca Municipal de 
Montalegre e no Ecomuseu de 
Barroso. (1)

Surpreendido, reli as 
informações do folheto. Não me 
enganei. Nenhuma referência 
ao monumento, nem uma nota 
sobre o navegador. Tive um mau 
pressentimento: os espanhóis 
raptaram a estátua. Eles nunca 
se convenceram da naturalidade 

portuguesa do navegador 
vinculada por Antonio de 
Herrera, historiador do século 
XVI (século em que Cabrilho 
viveu), cronista-mor de Indias, 
ao escrever explicitamente que 
o vice-rei do México: “mamdô 
percebir dos navios y 
nombró por Capitan dellos 
a Juan Rodriguez Cabrillo 
Portugues, persona muy 
plática en las cosas de la 
mar”(2). De tempos a tempos 
fazem uma nova tentativa 
semelhante a esta mais recente, 
opinando a naturalidade de 
Cabrilho numa qualquer terra 
espanhola levando alguns 
ingénuos na onda. Será que 
desta vez conseguiram?

Incrédulo, resolvi telefonar 
a um amigo montalegrense e 
questionei-o: 

- Onde está a estátua em 
honra de Cabrilho? 

Após um silêncio, 
respondeu-me:

- Não estou a perceber! 

Insisti:

- Onde está a estátua que se 
erguia na Praça do Município 
de Montalegre?

Está no mesmo sítio – 
respondeu. 

Respirei aliviado. Deduzi 
que a não referência no folheto 
ao monumento evocativo 
do mais ilustre filho da terra 
somente poderia ser por 
esquecimento. Que outra razão 
haveria?

Alguns anos atrás não 
subsistia certeza sobre a 
nacionalidade portuguesa nem 
a naturalidade de Cabrilho em 
Lapela de Cabril. Foi um tempo 
em que a única base de apoio 
não ia além da tradição oral da 
aldeia. Passaram anos. Depois de 
morosa pesquisa nos territórios 
palmilhados pelo navegador, 
e das provas alicerçadas em 
documentos históricos que 
divulguei nomeadamente nos 
quatro livros que escrevi, depois 
dos autarcas de Castro Daire 
perante as evidências factuais 
perderem há muito a esperança 
de verem Cabrilho filho 
daquela terra, depois da RTP em 
programa sobre os “13 maiores 
aventureiros portugueses” 
apresentado em Maio de 2016 
expor ao Mundo sem hesitações 
a naturalidade barrosã do 
navegador, quando na Internet 
em sites inquestionáveis está 
registada a naturalidade de 
Cabrilho em Lapela, freguesia 
de Cabril, concelho de 
Montalegre, somente algum 

visionário poderá desviar o 
nascimento do descobridor da 
Costa da Califórnia para uma 
terra diferente daquela. Aliás, 
João Rodrigues Cabrilho deverá 
ser motivo de orgulho para todo 
o barrosão que se preza.

Esperançado que o Sr. 
Presidente da Câmara leia 
esta crónica, ou que alguém 
o informe, apresento-lhe 
uma sugestão: na próxima 
reimpressão do folheto cultural/
turístico de Montalegre, mande 
assinalar a localização da 
estátua evocativa de Cabrilho 
com uma nota explicativa 
sobre o competente navegador, 
para o visitante levar consigo 
uma lembrança histórica da 
vila além de uma lembrança 
gastronómica: a saborosa posta 
barrosã ou o tradicional cozido 
barrosão.

Seria um gesto digno da 
sua parte se também mandasse 
colocar junto do monumento 
uma placa contendo uma 
sinopse histórica dos feitos 
de João Rodrigues Cabrilho 
para conhecimento geral, à 
semelhança do que se observa 
em tantos monumentos deste 
país. O turista de visita a 
Montalegre agradece-lhe. A 
Câmara pouco despenderá 
e, o Senhor, um interessado 
pela História segundo me 
confirmou, será reconhecido 
pelos conterrâneos que prezam 
a história da sua terra. O Natal 
é uma fonte de sonhos para 
quem os pode ter e, porque a 
época natalícia já se aproxima, 
esse seu bonito gesto seria uma 
prenda para o tão ignorado 
Cabrilho. 

Se eventualmente já 
rectificaram o panfleto 
“Montalegre… uma ideia da 
Natureza!” e as informações 
sobre Cabrilho já permanecem 
assinaladas, felicito-o, pois 
conseguiu antecipar-se a esta 
minha proposta. 

NOTAS:

• Tavares, João Soares - 
“João Rodrigues Cabrilho Um 
Homem do Barroso?”, edição 
da C. M, M., 1998 

• Herrera, Antonio – Historia 
General de los hechos de los 
Castellanos en las Islas y Tierra 
Firme del Mar Oceano, Madrid, 
1601-1615, Archivo General de 
las Indias, Sevilha

(João Soares Tavares 
escreve de acordo com a 

anterior ortografia)

João Soares Tavares
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PAGAMENTO DA ASSINATURA DO NOTÍCIAS DE BARROSO

Caros assinantes:

Pedimos o favor de consultarem a ficha da vossa direcção onde também consta a data e validade da assinatura. Se estiver com 

atrasos, agradecemos o envio da respectiva quantia para assim poderem continuar a receber o jornal.

O pagamento pode ser efectuado directamente ou através do envio de um cheque (se possível em euros) à ordem de Notícias 

de Barroso ou, se preferirem, por transferência bancária para a CO à ordem de Maria de Lourdes Afonso Fernandes Moura, usando o 

seguinte:

IBAN: PT50 0045 2200 4028 7516 9551 5

BIC/SWIFT: CCCMPTPL

Se houver erros ou necessidade de informações, não hesite em nos contactar:

e-mails: nmcmoura@gmail.com; carvalhodemoura2017@gmail.com; 

telem: 00351 – 91 452 1740; telef: 00351 – 276 512 285

Agradecemos a vossa melhor atenção.

Ajudem-nos a fazer um jornal cada vez melhor!  

PUBLICIDADE

Para aqueles que têm necessidades de prestação de serviços, para alguma orientação, juntamos uma resenha da N/tabela de preços:  

EXTRATOS de 1 só prédio …...................................  35,00 euros

 “       por cada prédio + ….............................   2,50 “

AGRADECIMENTOS por óbito c/foto.......................    30,00 “

 “ “   s/foto....................... 25,00 “

PUB (em função do espaço ocupado)

  1 página inteira a cores................    200,00 “

    “ “                   a p/b ….............. 160,00 “
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NOTÁRIO CONSTANÇA 
AUGUSTA BARRETO 

OLIVEIRA
Certifico, para fins de publicação que, por escritura 

exarada hoje, no Cartório da Notária Constança Augusta 
Barreto Oliveira, situado na Rua Paixão Bastos, n.º 114, 
Póvoa de Lanhoso, no livro de escrituras diversas n.º 194 
– A, a fls. 41 e seguintes: AUGUSTO PAULO VILACHÃ 
VAZ e mulher CARMELINA DA CONCEIÇÃO 
RODA DE OLIVEIRA, casados em comunhão de 
adquiridos, naturais da freguesia de Cervos, concelho de 
Montalegre, residentes na Rua do Cruzeiro, nº 4, Cervos, 
declaram: 

Que são donos com exclusão de outrem do seguinte 
bem imóvel: 

Prédio urbano situado na Rua da Roda, freguesia de 
Cervos, concelho de Montalegre, composto de casa com 
rés do chão e primeiro andar, com a superfície coberta de 
trezentos e quarenta e um metros quadrados e pátio, com 
a área oitenta metros quadrados, a confrontar do norte e 
nascente com Augusto Paulo Vilachã Vaz, sul e poente 
com Rua Pública, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
1. 

Que este prédio não está descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Montalegre. 

Que não têm qualquer título de onde resulte pertencer-
lhes o direito de propriedade do prédio, mas iniciaram a sua 
posse em mil novecentos e noventa e cinco, ano em que o 
adquiriram, por compra meramente verbal aos herdeiros 
de Maria José Pinto de Freitas, Solteira, Alice Pinto de 
Freitas, viúva e Filomena Vaz, viúva, todas residentes na 
referida freguesia de Cervos. 

Que, desde aquela data, por si ou por intermédio de 
alguém, sempre têm usado e fruído o prédio, guardando os 
seus haveres e efetuando algumas obras de conservação, 
pagando todas as contribuições por ele devidas e fazendo 
essa exploração com a consciência de serem os seus únicos 
donos, à vista de todo e qualquer interessado, sem qualquer 
tipo de oposição há mais de vinte anos, o que confere à 
posse a natureza de pública, pacífica, contínua e de boa-
fé, razão pela qual, os seus representados, adquiriram 
o direito de propriedade sob o mencionado prédio, por 
USUCAPIÃO, que expressamente invoca para efeitos de 
ingresso do mesmo no registo predial. 

Está conforme. 
Póvoa de Lanhoso, 28 de setembro de 2018.
A colaboradora com autorização para este ato
nos termos do nº1, art. 8º do DL 26/2004 de 4 de 

fevereiro
 
Ana Cristina Veloso Sampaio
Registada sob o nº 84/5
Conta registada sob o n.º 2767
Emitida fatura recibo
A autorização para a prática de atos pelos colaboradores 

foi publicada em www.notarios.pt em 14/01/2016
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EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

Certifico para efeitos de publicação que por escritura 
outorgada em um de Outubro de dois mil e dezoito, no 
Cartório Notarial sito na Praça do Brasil, Edifício Praça do 
Brasil, Loja 17, cidade de Chaves, a cargo da Notária Maria 
Cristina dos Reis Santos, exarada a folhas 02, do respectivo 
Livro 313-A, AUGUSTO DA SILVA ANDRÉ, N.I.F. 175 934 
266, divorciado, natural da freguesia de Solveira, concelho de 
Montalegre, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, Edf. 
Angola, 1º andar, direito, freguesia de Santa Maria Maior, 
concelho de Chaves, DECLAROU: Que é dono e legítimo 
possuidor, com exclusão de outrém, do prédio urbano, situado 
em Trás do Outeiro, lugar e freguesia de Solveira, concelho 
de Montalegre, composto de casa de habitação de rés-do-chão 
e primeiro andar, com a superfície coberta de quarenta e seis 
metros quadrados, a confrontar do norte e do nascente com a 
Rua, do sul com Maria Mendes e do poente com João Afonso 
Guerra, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Montalegre, inscrito na respectiva matriz predial, em nome do 
justificante, sob o artigo 5. 

  Que não tem qualquer título formal de onde resulte 
pertencer-lhe o direito de propriedade do referido prédio, mas 
iniciou a sua posse, quanto a uma terça parte indivisa no ano 
de mil novecentos e sessenta, ano em que adquiriu a citada 
fracção indivisa por partilha meramente verbal com os demais 
interessados da herança aberta por óbito de Augusto Gonçalves 
André, seu pai, residente que foi em Solveira, tendo iniciado a 
posse quanto às restantes duas terças partes indivisas no mês 
de Março do ano de mil novecentos e setenta e quatro, quando 
ainda era solteiro, tendo entretanto sido casado sob o regime 
imperativo da separação de bens com Isaura Maria Batista, dela 
actualmente divorciado, ano em que as adquiriu por compra 
meramente verbal que fez a Joaquim Alves da Silva, solteiro, 
residente na dita freguesia de Solveira e a Manuel Gonçalves do 
André e mulher, Maria Tiago André, já falecidos, residentes que 
foram na dita freguesia de Solveira. 

 Que, desde o ano de mil novecentos e sessenta 
conjuntamente com os restantes compossuidores e desde o 
mês de Março de mil novecentos e setenta e quatro, como 
proprietário da totalidade, sempre tem usado e fruído o prédio, 
ocupando-o e nele guardando os seus pertences, efectuando a 
sua limpeza, fazendo obras de conservação e melhoramentos, 
repondo telhas, fazendo essa exploração com a consciência de 
ser o seu único dono, à vista de todo e qualquer interessado, sem 
qualquer tipo de oposição há mais de vinte anos, o que confere à 
posse a natureza de pública, pacífica, contínua e de boa fé, razão 
pela qual adquiriu o direito de propriedade sob o identificado 
prédio por USUCAPIÃO que expressamente invoca para efeitos 
de ingresso do mesmo no registo predial. 

Está conforme certidão do respectivo original. 
Chaves, 01 de Outubro de 2018. 
A Colaboradora (reg. nº 06/95 de 23/05/2018), Jessica 

Adelaide Pires
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CARTÓRIO NOTARIAL DE VIEIRA DO MINHO
NOTÁRIO JORGE NUNO COSTA E SILVA

CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e oito de setembro dois mil e 
dezoito lavrada a folhas oitenta e duas do livro Dois-J, do notário, em substituição, Jorge Nuno Lages Góios 
da Costa e Silva, com Cartório na Rua Professor Carlos Teixeira, Edifício Olmar II, lj. 70, em Vieira do 
Minho, que: CARLOS BARROSO PEREIRA, NIF 178 959 839, e mulher ESTEFÂNIA DOMINGUES 
PEREIRA, NIF 162 582 790, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele freguesia de Refojos 
de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto e ela da freguesia de Alturas do Barroso, concelho de Boticas, 
residentes na Rua de Baixo, nº. 4, união das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, concelho de 
Montalegre, outorgando ele no ato por si e como procurador de:

MARIA IRENE BARROSO GONÇALVES PEREIRA, NIF 196 574 323, solteira, maior, natural da 
citada freguesia de Refojos de Basto, residente na citada Rua do Baixo, nº 4.

São atualmente, o Carlos Barroso Pereira e mulher, com exclusão de outrém, donos e legítimos 
possuidores do seguinte bem:

- Prédio RÚSTICO denominado “Cavadinha”, composto de lameiro, com a área de seis mil cento e 
cinquenta metros quadrados, situado no lugar de Cavadinha, freguesia da VIADE DE BAIXO, concelho de 
MONTALEGRE, a confrontar do norte e poente com Domingos Gonçalves Pereira, sul Domingos José Dias 
Pereira Júnior e do nascente com estrada, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Montalegre, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 708 da união das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas que 
provém do artigo 311 da freguesia de Viade de Baixo (extinta) e omisso na anterior.

Os Justificantes adquiriram o indicado prédio por compra meramente verbal que lhes foi feita por José 
Bento Pereira e mulher Benvinda Martins, residentes que foram na Rua da Aurinda, nº 2, da citada união de 
freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, no ano de mil novecentos e noventa e cinco, não chegando todavia 
a realizar-se a projectada escritura de compra.

Que assim os justificantes não dispõem de título para efectuarem o registo do referido prédio na 
Conservatória, embora sempre tenham estado há já mais de vinte anos, na detenção e fruição do mesmo.

Esta detenção e fruição foi adquirida e mantida sem violência, e exercida sem interrupção ou qualquer 
oposição ou ocultação de quem quer que seja, de modo a poder ser conhecida por todo aquele que pudesse 
ter interesse em contrariá-la.

Esta posse assim mantida e exercida, foi-o sempre em seu próprio nome e interesse e traduziu-se nos 
factos materiais conducentes ao integral aproveitamento de todas as utilidades do prédio, designadamente 
cultivando-o, fazendo sementeiras, cortando e plantando arvores, e pagando os respectivos impostos.

É assim tal posse pacífica, pública e contínua e, durando há mais de vinte anos, facultando-lhes a 
aquisição do direito de propriedade do dito prédio por USUCAPIÃO, direito que pela sua própria natureza 
não pode ser comprovado por qualquer título formal extrajudicial.

Nestes termos, e não tendo qualquer outra possibilidade de levar o seu direito ao registo, vêm justificá-lo 
nos termos legais.

E, que eles e a representada Maria Irene são atualmente, com exclusão de outrém, donos e legítimos 
possuidores do seguinte bem:

- Prédio URBANO em ruínas, com a área coberta de trezentos e quatro vírgula sessenta metros quadrados 
e LOGRADOURO com a área de duzentos e cinco vírgula quarenta metros quadrados, situado na Rua de 
Cima, lugar do Telhado, freguesia da VIADE DE BAIXO, concelho de MONTALEGRE, a confrontar do 
norte com Vítor Manuel Gonçalves Barroso Pereira, sul e poente com caminho público e de nascente com 
o próprio e Maria Irene Gonçalves Barroso Pereira, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Montalegre, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1448 da união das freguesias de Viade de Baixo e 
Fervidelas omisso na freguesia de Viade de Baixo (extinta) e omisso na anterior.

Que eles justificantes adquiriram o indicado prédio por compra meramente verbal que lhes foi feita por 
José Bento Pereira e mulher Benvinda Martins, residentes que foram na Rua da Aurinda, nº 2, da citada união 
de freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, no ano de mil novecentos e noventa e cinco, não chegando 
todavia a realizar-se a projectada escritura de compra.

Que assim eles justificantes não dispõem de título para efectuarem o registo dos indicados prédios na 
Conservatória, embora sempre tenham estado há já mais de vinte anos, na detenção e fruição dos mesmos. 

Esta detenção e fruição foi adquirida e mantida sem violência, e exercida sem interrupção ou qualquer 
oposição ou ocultação de quem quer que seja, de modo a poder ser conhecida por todo aquele que pudesse 
ter interesse em contrariá-la.

Esta posse assim mantida e exercida, foi-o sempre em seu próprio nome e interesse e traduziu-se nos 
factos materiais conducentes ao integral aproveitamento de todas as utilidades do prédio, ainda em bom 
estado de conservação, traduzindo-se na recolha de animais, bem como todos os produtos e alfaias agrícolas 
e pagando os respectivos impostos. É assim tal posse pacífica, pública e contínua e, durando há mais de vinte 
anos, facultando-lhes a aquisição do direito de propriedade dos ditos prédios por USUCAPIÃO, direito que 
pela sua própria natureza não pode ser comprovado por qualquer título formal extrajudicial.

Nestes termos, e não tendo qualquer outra possibilidade de levar o seu direito ao registo, vêm justificá-lo 
nos termos legais.

Declarações estas confirmadas por três testemunhas.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Vieira do Minho, vinte e oito de setembro de 2018
O Notário, em substituição, Jorge Nuno Lages Góios da Costa e Silva
Fatura/registo nº 456/002/2018
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Enfermidades da Igreja: a Beatice 

Pe Vítor Pereira

BOTICAS
É das autarquias do País 

com menor dívida 

Segundo o Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses 
relativo a 2017, tornado público 
no decorrer da semana passada, o 
Município de Boticas surge em 14º 
lugar entre o total das autarquias 
com menor dívida do país. A este 
indicador soma-se ainda o facto 
se Boticas ocupar o 17º lugar no 
que respeita às autarquias com o 
menor volume de juros e outros 
encargos financeiros.

Desta forma, a Câmara de 
Boticas é a única autarquia do 
Alto Tâmega e do Distrito de Vila 
Real a constar entre os primeiros 
25 municípios neste ranking, 
facto que traduz numa situação 
económica e financeira estável 
e bastante equilibrada, sendo 
indicativo de que a autarquia 
paga a tempo e horas aos seus 
fornecedores, honrando os seus 
compromissos, ao mesmo tempo 
que não tem necessidade de 
recorrer a empréstimos junto da 
banca para se financiar.

Simpósio internacional 
“interações culturais e 
paisagens em mudança na 
europa”

Boticas acolheu, nos passados 
dias 11, 12 e 13 de outubro, o 
Simpósio Internacional “Interações 
Culturais e Paisagens em Mudança 
na Europa”, uma organização em 
parceria entre o Município de 
Boticas, Universidade do Minho/
Unidade de Arqueologia e a 

Sociedade Martins Sarmento.
Este Simpósio, cujos principais 

objectivos passaram pela análise e 
discussão sobre a problemática 
dos processos de contacto entre 
culturas no período entre o século 
II a.C. e o século II d.C..

Durante os três dias, reuniram-
se em Boticas investigadores 
provenientes de vários países da 
Europa, que apresentaram algumas 

conclusões das investigações que 
têm sido realizadas em diferentes 
áreas geográficas.

O Presidente da Câmara, 
Fernando Queiroga, que marcou 
presença na cerimónia de 
abertura do Simpósio, sublinhou 
que “uma das grandes prioridades 
da Câmara de Boticas tem sido 
dar a conhecer o Património 
Histórico, Cultural e Natural do 
nosso Concelho, procurando 
potenciar a sua atratividade 
e criar mais-valias que sejam 
geradoras de desenvolvimento 
e possam fomentar a economia 
local. É aqui que se enquadra 
o Parque Arqueológico do Vale 
do Terva, que além de garantir 
a conservação, descoberta e 
valorização de um importante 
património arqueológico, tem 
possibilitado a implementação de 
acções, desenvolvidas ao longo 

dos últimos anos, que permitiram 
projectar internacionalmente o 
nosso Concelho e a nossa região”.

A Exposição “Povoados 
Fortificados da Idade do Ferro de 
Boticas”, patente ao público nos 
Claustros dos Paços do Concelho 
(junto ao Tribunal), que apresenta 
um mapa de grandes dimensões, 
onde estão localizados os 21 
castros existentes no Concelho. Os 
visitantes podem pisar o mapa e 
pouco a pouco irem descobrindo 
a localização exata de cada 
castro, bem como informação 
sobre o mesmo, reproduzida 
numa espécie de marco milenar. 

RUI CRUZ participou no 
campeonato do mundo de 
tiro ao prato 

Depois de ter vencido a Taça 
de Portugal de TRAP 5, Rui Cruz 
representou a Seleção Nacional 
de Tiro ao Prato, na categoria de 
juniores, no III Campeonato do 
Mundo de TRAP 5, que se realizou 
no passado fim de semana, dias 

29 e 30 de setembro, em Ovar.
O jovem botiquense, de 

16 anos, mediu forças frente a 
atletas de Espanha e Austrália, 

alcançando um honroso 7º lugar 
na sua categoria.

BOTICAS tem a água com 
mais qualidade do Alto 
Tâmega

 
De acordo com o Relatório 

Anual dos Serviços de Águas e 
Resíduos em Portugal, apresentado 
recentemente pela ERSAR 
(Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos), com dados 
referentes ao ano de 2017, a água 
da rede de abastecimento público 
do Concelho de Boticas é a água 
do Alto Tâmega que apresenta 
maior qualidade para consumo 
humano e uma das duas melhores 
do distrito (a par com Vila Real) e 
até mesmo do país.

A água de Boticas apresenta 

uma percentagem de 99,59% 
de cumprimento dos parâmetros 
definidos por diretiva comunitária, 
tanto bacteriológicos como 
microbiológicos e químicos (ph, 
alumínio, ferro, manganês, arsénio 
e níquel), o que significa que é 
de excelente qualidade, ficando 
acima da média nacional, sendo, 
por isso mesmo, aconselhada 
para consumo humano.

A percentagem de 
cumprimento dos valores 
paramétricos resulta da média das 
análises realizadas em todas as 
captações de água do Concelho, 
traduzindo-se numa percentagem 
de "água segura" muito próxima 
dos 100%. Destaque ainda para 
a nota positiva que este relatório 
dá ao tratamento das águas para 
consumo efetuado no Concelho 
de Boticas.

A palavra beato é uma 
palavra positiva, significa feliz, 
bem-aventurado, porque se 
está em plena comunhão com 
Deus no céu. Apela para algo 
belo e muito respeitável na 
vida da Igreja, a excelência da 
vida cristã: a santidade. Após 
um processo de beatificação, 
ser considerado beato pela 
Igreja é ser considerado santo 
num país, numa diocese ou 
até numa família religiosa, um 
modelo de vida cristã para os 
outros cristãos e um intercessor 
junto de Deus no céu, sendo, 
por isso, merecedor de culto 
público. Depois da beatificação, 
segue-se a canonização, 

o reconhecimento e culto 
estendido a toda a Igreja 
Católica. Assim aconteceu 
com a esmagadora maioria dos 
santos que estão nos altares das 
nossas igrejas. E bom seria que 
todos atingíssemos o estado da 
beatitude, da felicidade plena, 
fruto da nossa profunda união 
e comunhão com Deus, já e 
depois da morte. 

Contudo, a palavra beato 
também passou a ser aplicada 
às pessoas que se entregam 
às devoções religiosas e que 
participam assiduamente na 
vida litúrgica da Igreja, muitas 
vezes, aplicada com um sentido 
pejorativo e mais negativo, de 
crítica e de escárnio.  Há que 
deixar um sério esclarecimento: 
conforme a Igreja muito bem 
o recomenda, todo o bom 
cristão, dentro do possível, 
deve participar diariamente 
na missa, rezar ao longo do 
dia, rezar o terço, realizar 
atos de piedade segundo as 
possibilidades de cada um, 
participar nas celebrações 

cristãs que lhe seja permitido 
participar. Isto não é beatice. É 
o que se espera de um cristão 
ativo e participativo na vida da 
Igreja, como todos os cristãos 
devem ser. A vida litúrgica tem 
uma importância vital na vida 
espiritual de todo o cristão. 

Outra coisa bem diferente 
é a beatice que anda na Igreja 
com segundas intenções e é 
esta beatice ou falsa beatice 
que deve ser fortemente 
combatida na Igreja, porque 
traz muitos males e gera 
conflitos e maus ambientes 
nas paróquias, até para bem 
dessas mesmas pessoas, que 
vivem fora do verdadeiro 
espírito religioso.  Ser beato ou 
beata passou a ser aplicado aos 
crentes ou pessoas religiosas 
que dedicam muito tempo à vida 
na Igreja, à oração, à piedade e 
à liturgia, mas que depois, na 
sua vida concreta, manifestam 
uma vida pouco consentânea 
com aquilo que celebram ou 
com a santidade que exibem 
diante dos outros, concluindo-

se que a sua frequência na vida 
litúrgica da Igreja se deve a 
fins pouco cristãos ou nobres. 
Lá no fundo, quando se lança 
o epíteto beato sobre alguém 
é acusá-lo de ser um fingidor 
ou um hipócrita, alguém que 
nas aparências procura exibir 
uma entrega e conformidade a 
Deus, que depois a sua prática 
e postura de vida desmentem, 
percebendo-se facilmente 
que a religiosidade que vive 
é balofa e a santidade que 
demonstra não é verdadeira, 
mas bem produzida para cair 
bem nos outros e atingir fins 
pouco claros.  

Há que combater esta 
beatice dentro da Igreja. 
Um beato, neste sentido 
desfavorável, é um falso cristão, 
que só vive nas aparências e 
no culto de uma boa imagem, 
sempre centrado em si mesmo, 
vivendo uma relação superficial 
com Deus e com a Igreja. Um 
beato transforma a religião 
num passatempo e num espaço 
de promoção pessoal e de 

projeção de si mesmo sobre 
os outros, procurando atingir 
sempre objetivos ou vantagens 
pessoais, como cair nas boas 
graças do pároco, satisfazer 
os anseios da sua vaidade, 
conquistar crédito diante dos 
outros, fazendo passar uma boa 
imagem, poder até mandar e 
ter domínio sobre os outros, ter 
influência, já que na vida não 
tem essa possibilidade.  

A Igreja não precisa de 
cristãos que se refugiam num 
fervor pietista e no aturado 
cumprimento de regras e 
deveres religiosos, mas que 
depois escandalizam pelo mau 
exemplo e pela incoerência 
em relação ao Evangelho que 
deviam testemunhar e praticar. 
É o farisaísmo que Jesus tanto 
condenou. Andar na Igreja só 
para se ocupar o tempo ou para 
se encontrar consolos para 
os vazios da vida ou até para 
se obter benefícios, seja de 
que ordem for, não é a forma 
correta e digna de um cristão 
estar na Igreja. 
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Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real
Juizo de Competência Genérica 

de Montalegre
Palácio da Justiça – Praça do Município

5470-214Montalegre

Telef. 276090000 Fax: 276090019 Mail: montalegre.judicial@

tribunais.org.pt

ANÚNCIO

Processo: 124/18.8T8MTR Interdição/Inabilitação 
Referência: 32622516 

Data: 08-10-2018
Requerente: Ministério Público

Requerido: António Botelho de Oliveira

Faz-se saber que foi distribuida neste Tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação 
em que é requerido António Botelho de Oliveira,estado civil: Solteiro, filho de 
António Alves de Oliveira e de Aurízia Botelho, nascido em 26-10-1957, BI 

– 9758894, domicílio: Rua da Laborada N.º 6, Vilar de Perdizes - Montalegre, 
para efeito de ser decretada a sua interdição por ANOMALIA PSÍQUICA.

A Juiz de Direito, 
(assinatura eletrónica)

Dr(a) Carla Susana da Costa Campos Guedes Marques

A Oficial de Justiça,
Maria Isabel Caldas de Almeida Gonçalves

Notícias de Barroso, n.º 545, de 17 de Outubro de 2018

Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real
Juizo de Competência Genérica 

de Montalegre
Palácio da Justiça – Praça do Município

5470-214Montalegre

Telef. 276090000 Fax: 276090019 Mail: montalegre.

judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO

Processo: 123/18.0T8MTR Interdição/Inabilitação Referência: 32601799 
Data: 28-09-2018

Requerente: Ministério Público
Requerido: Isabel Maria Dias Carreiras

Faz-se saber que foi distribuida neste Tribunal, a ação de Interdição/
Inabilitação em que é requerida Isabel Maria Dias Carreiras,estado civil: 

Solteira, filha de Alfredo Gonçalves Carreiras e de Maria Joaquina Batista 
Dias, nascida em 24-04-1969, BI – 11074325, com residência na Rua 

Central N.º 14, Viade de Baixo-Montalegre, para efeito de ser decretada a 
sua interdição por ANOMALIA PSÍQUICA.

O Juiz de Direito, 
(assinatura eletrónica)

Dr(a) Carla Susana da Costa Campos Guedes Marques

A Oficial de Justiça,
Maria Isabel Caldas de Almeida Gonçalves

Notícias de Barroso, n.º 545, de 17 de Outubro de 2018

Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real
Juizo de Competência Genérica 

de Montalegre
Palácio da Justiça – Praça do Município

5470-214Montalegre

Telef. 276090000 Fax: 276090019 Mail: montalegre.judicial@

tribunais.org.pt

ANÚNCIO

Processo: 116/18.7T8MTR Interdição/Inabilitação Referência: 32544477 
Data: 14-09-2018

Requerente: Ministério Público
Requerido: Antero José Perira

Faz-se saber que foi distribuida neste Tribunal, a ação de Interdição/
Inabilitação em que é requerido Antero José Pereira, filho de António 
Pereira e de Maria José Pereira, nascido a 16- 05-1968, nacional de 

Portugal, BI – 9295093, com residência na Rua de Cima, C. P. N.º 19, 
Telhado – Viade de Baixo,  5470-000 Montalegre, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por ANOMALIA PSÍQUICA.

A Juiza de Direito, 
(assinatura eletrónica)

Dr(a) Carla Susana da Costa Campos Guedes Marques

A Oficial de Justiça,
Maria Isabel Caldas de Almeida Gonçalves

Notícias de Barroso, n.º 545, de 17 de Outubro de 2018

EXTRATO

Certifico para efeito de publicação que, por escritura lçavrada em 10 de outubro de 2018, na Conservatória dos Registos 

Civil, Predial e Cartório Notarial de Montalegre, perante mim, Carlos Alberto Diogo Martins, Primeiro Ajudante, exarada a fls. 28 

e seguintes do livro 988-A, CELESTE DE JESUS AFONSO LAGE MODERNO e marido ALBINO PEREIRA DOS SANTOS 

MODERNO, casados em comunhão de adquiridos, ela natural da freguesia de Sarraquinhos, deste concelho e ele natural da 

freguesia de Pombal e residentes na Rua da Costa, n.º14, nesta vila de Montalegre, declararam:

- Que são donos, com exclusão de outrém, do seguinte bem imóvel, situado na União de Freguesias de Montalegre e 

Padroso, concelho de Montalegre: 

Prédio rústico situado em GASPAR, composto de cultura arvense de sequeiro, com a área de dois mil cento e vinte metros 

quadrados, a confrontar do norte com Adriano Antunes, sul com João Martins, nascente com João Afonso Lage e do poente com 

Américo Canedo, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 248, que teve origem no artigo 255 da freguesia de Montalegre (extinta).

Que, apesra de pesquisas efetuadas, não lhes foi possível obter o artigo matricial antes do ano de mil novecentos e noventa 

e sete e encontra-se ainda por descrever na Conservatória do Registo Predial de Montalegre.

Que não têm qualquer título de onde resulte pertencer-lhes o direito de propriedade do prédio, mas iniciaram a sua posse em 

mil novecentos e noventa e sete, ano em que o adquiriram já no estado de casados, por compra meramente verbal a José de Freitas 

Gomes e mulher Ana da Conceição da Silva Gonçalves, residentes nesta vila de Montalegre.

Que, desde essa data, sempre têm usado e fruído o indicado prédio, cultivando-o e colhendo os seus frutos, pagando todas 

as contribuições por ele devidas e fazendo essa exploração com a consciência de serem os seus únicos donos, à vista de todo e 

qualquer interessado, sem qualquer tipo de oposição, há mais de vinte anos, o que confere à posse a natureza de pública, pacífica, 

continua e de boa fé, razão pela qual adquiriram o direito de propriedade sob o prédio por USUCAPIÃO, que expressamente 

invocam para efeitos de ingresso do mesmo no registo predia1.

Cartório Notarial de Montalegre, 2018-10-10.

O Ajudante, 

(Carlos Alberto Diogo Martins)

Conta: Artigos:

Art.º. 20.º 4.5) … 23,00 €

São: vinte e três euros.

Registado sob o n°554

Notícias de Barroso, n.º 545, de 17 de Outubro de 2018

Apresentado Plano-Piloto do PNPG
Decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Montalegre a apresentação 

do Plano-Piloto do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). Na continuação de 
um processo iniciado em 2016, estão descritas 11 ações que incluem o ordena-
mento, restauro e conservação de matas, reforço das redes móveis, a revitalização 

dos setores 
produtivos 
tradicionais 
e a criação 
de equipas 
de apoio aos 
agentes flo-
restais. Numa 
fase posterior, 
a informação 
será transmi-
tida às popu-
lações envol-
vidas através 
de sessões de 
informação 

locais. 
Sónia Almeida, Administradora Delegada na ADERE Peneda-Gerês, decalrou: 

«Depois destas apresentações nas autarquias vamos passar para as sessões de 
informação mais diretas, junto das populações, nas aldeias e freguesias envolvi-
das. Estamos numa fase muito importante. Queremos ouvir quem reside dentro 
do território do Parque Nacional para que possamos resolver os obstáculos. Temos 
60 mil euros reservados para o último ano deste plano destinados a cada municí-
pio. Serão investidos em ações simples como a realização de cercas, limpeza de 
pastagens ou retirada de matos». 
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Domingos Dias

As eleições no Brasil foram 
vistas aqui e pelo mundo inteiro 
como a vitória da maior democracia 
do mundo: sem violência, um dia 
de calmaria, sem grandes fraudes 
eleitorais, apenas 0,33%  das urnas 
eleitorais apresentaram problemas 
que logo foram sanados; não houve 
significativa compra de votos, ou 
desvios de conduta, o que se registrou 
foi logo sanado, corrigido a tempo.

Realmente o Brasil conta com 
um sistema eleitoral eficiente, com 
credibilidade, e rápido, em pouco 
tempo já se tinha os resultados das 
apurações.

Apurados os votos e constatada 
a vitória de Jair Bolsonaro, partido 
Partido Social Liberal ( PSL), com  
46% votos, seguido de Fernando 

Haddad com 29%, uma vitória 
expressiva, a  maior revelação, um 
partido até então a baixo da média, 
por bem pouco não elegia já em 
primeiro turno Jair Bolsonaro como 
Presidente do Brasil. 

Mas há outras vitórias a 
considerar: o (PSL) de Jair Bolsonaro 
elegeu também 50 deputados e 
4 senadores. Isto mudou o perfil 
do parlamento brasileiro, um 
parlamento renovado com perfil 
conservador.

O povo aproveitou muito bem 
este ato de cidadania sem armas, sem 
gritos, a não ser aquele represado na 
garganta que no momento do voto 
fez toda a diferença. Ali em silêncio, 
com um voto consciente pôs fim 
à "política do toma lá dá cá", dos 
conchavos nos "lava jatos", enquanto 
os carros destes nobres senhores eram 
limpos, polidos, deixados a brilhar, o 
país ia ficando mais pobre. Às malas 
de dinheiro desviadas na calada 
da noite, às propinas destinadas à 
corrupção que se alastrava pelo país 
inteiro, uma política podre que já 
não se sustentava mais. 

E este mesmo povo valeu-
se do voto para  mandar outro 
recado. Famílias que mandavam 
e desmandavam em seus Estados, 
eram os Todopoderosos, os senhores 

do reino, a eles todo o Poder e 
Glória, seus filhos ao nascer já eram 
Senadores, e porque não presidentes 
do Brasil, coisa de pai para filho. 

Pois desta vez a casa caiu e o 
sobrenome que antes era  o brasão, 
que lhes  garantia  a vitória, foi este 

mesmo nome que decretou a sua 
derrota, o povo levou uma colinha, 
assim um papelzinho do tipo não 
a este sobrenome, a este, a este, a 
este,  mais este... Talvez ainda não 
tenham sido derrotadas todas estas 
nobres famílias, mas a maioria teve 
seus descendentes e seus adjuntos 
rejeitados ali nas urnas que tantas 
vezes os elegeu.

Agora começa o segundo 
turno. Jair Bolsonaro sai com grande 
margem de vantagem e o povo, 

por tudo isto, já se posicionou, 
esperamos que não recue diante 
do medo. Fernando Haddad no 
dia seguinte às eleições, bem cedo 
tomou um avião para Curitiba, foi-
se confessar com o Papa do Pt na 
cadeia, de lá deve vir bem instruído 
e o discurso já é esperado, colocar 
medo no povo brasileiro. Então de 
um lado toda a raiva e ódio por um 
desgoverno sem escrúpulos, capaz 
de tudo, tudo mesmo  para se manter 
ali. Não era governo, era um "vale 
tudo": a idéia era dividir o povo, 
colocar uns contra os outros, pobres 
contra ricos, classe média perdida 
no meio da confusão,  corromper 
todas  as instituições governamentais, 
dividi-las, para poderem se manter ali 
sem grandes entraves, sem oposições 
ferrenhas. Sem falar na corrupção  
que se  alastrou por todos os setores 
governamentais. 

Do outro lado um regime que 
prega a união do povo brasileiro, a 
restauração da ordem, a instauração 
de um governo liberal democrata 
que pretende priorizar segurança, 
saúde, educação e outros  bens 
sociais que minimizem a pobreza 
e carências tão presentes no povo 
brasileiro, aposta no liberalismo 
como solução econômica: reduzir 
a inflação, atrair investimentos, gerar 

empregos e oportunidades.  Até aqui 
nada parece assustador, nada a que 
o Pt se possa agarrar para decretar 
a sua vitória. Mas há também outra 
promessa, e esta foi sem dúvida a que 
proporcionou este levante popular, a 
que deu coragem a este povo para ir 
às urnas e dali dar um recado bem 
dado, dizer ali o país que queremos. 
Tolerância Zero com o crime, com a 
corrupção, com os privilégios.

É tudo que este povo mais 
quer, agora o medo de que para 
que isto aconteça as forças armadas 
cheguem para valer, seria um preço 
muito alto. O povo não quer uma 
ditadura militar, quer alianças com 
as forças militares, sem dúvida 
serão de grande valia, o crime 
invadiu e poluiu o país inteiro. Não 
se combatem armas de altíssimo 
poder bélico com armas simples, é 
preciso aparelhar e preparar a nossa 
polícia, dar condições de trabalho e 
dignidade a quem arrisca a vida para 
proteger a sociedade brasileira.

Isto será  um dos temas a 
ser bem esclarecido durante a 
campanha do segundo turno, 
ataques não vão faltar, terão que ser 
bem aproveitados, e em cima disso 
dissipar o medo, esclarecer dúvidas, 
e mostrar alternativas viáveis, mas 
distantes de uma ditadura militar.

Entre a Raiva o Ódio e o Medo

Lita Moniz

VENDE-SE
Casa de habitação, com anexo e logradouro, 
situada na Gorda – Chã, junto à EN 308 (Mon-
talegre-Chaves) a necessitar de obras de recons-
trução.
Vende -se também três terrenos de cultivo 
próximos da dita casa ou em conjunto ou em 
separado.
Contactos – Margarida Seara, telem – (001)-91 
44 14 1330, e-mail: aquarius54@gmail.com
2.º contacto: Maria Rosa Seara, telem: (+351)917 
755 492

No dia 15 de Outubro, no Res-
taurante Avenida, em Bridgeport. 
Connecticut, USA, houve um en-
contro de amigos com o empresário 
António Castanheira Gonçalves, de 
Chaves, que estava cá de visita des-
de o dia 22 de Setembro, 2018.  

Esteve acompanhado por Fer-
nando Fernandes (Malhão), que 
foi seu colega na Policia Militar do 
Exército Português, Domingos San-
tos, empresário de construção civil, 
Armando Martins, construtor, e  Pau-

lo Roxo, proprietário do Restaurante 
Avenida.

O Sr. Castanheira, como é mais 
conhecido, veio de propósito para 
estar presente na festa anual dos 
Tranmontanos, que se realizou no 

passado dia 22 de Setembro, no 
Clube Português de Farmingville, 
Long Island, New York.  Este even-
to teve inicio há 24 anos passados, 
quando António Castanheira era 
presidente do Grupo Desportivo de 
Chaves.  Desde então, ele tem par-
ticipado em todas as referidas festas, 

como convidado de honra.
António Castanheira foi emi-

grante neste país quando era jovem. 
Deixou por cá alguns familiares e 
amigos que nunca esqueceu. 

Este foi mais um encontro me-
morável para o Sr. Castanheira e 
seus amigos.   

Acidente grave de mota

No dia 16 de Setembro, em 
Fairfield, Connecticut, no cruza-
mento da estrada 58 e Vila Avenue, 
a mota de Domingos Reis chocou 
com um carro que não parou na luz 
vermelha. Domingos foi transpor-
tado para o Hospital de Bridgeport, 
com ferimentos na cabeça e um 
braço partido, onde permaneceu 
durante duas semanas. Depois foi 
transferido para o Hospital Gaylord, 
de Wallingford, especializado em 
reabilitação.  

Domingos Reis, de 51 anos, é 
natural de Bridgeport, filho dos fa-
lecidos José Reis (Barral), de Parafita 
e de Maria Teixeira, de Morgade, 
Montalegre. 

Todos os anos, principalmente 
no verão, se dão vários acidentes de 
mota e alguns são fatais.  Recomen-
damos aos motociclistas que usem 
o capacete e que tenham todo o 
cuidado.

Desejamos rápidas melhoras 
ao Domingos.

Afogamento de criança em 
Piscina

Em 8 de Outubro, em Shelton, 
Connecticut, afogou-se um menino 
de dois anos de idade, na piscina de 
um familiar que estava a cuidar dele. 
Giorgio Fernando Coca, era filho de 
Hanser e Ashley (Esteves) Coca, e 
neto de Fernando e Albina Esteves, 
de Arcos, Montalegre, residentes em 
Bridgeport.

Apresentamos as nossas con-
dolências aos pais do lindo menino 
e a toda a família.

Este infeliz incidente é um avi-
so para todas as pessoas que têm 
piscina, para que haja muito cuida-
do com as crianças. Todos os anos 
acontecem afogamentos idênticos.

Notícias dos Estados Unidos

Encontro com Castanheira Gonçalves
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SOS – Número nacional     112
Protecção à Floresta     117
Protecção Civil     118
Câmara Municipal de Boticas   276 410 200
Câmara Municipal de Montalegre   276 510 200
Junta de Freguesia de Boticas    276 410 200
Junta de Freguesia de Montalegre   276 512 831
Junta de Freguesia de Salto    253 750 082
Bombeiros Voluntários de Boticas   276 415 291
Bombeiros Voluntários de Montalegre   276 512 301
Bombeiros Voluntários de Salto   253 659 444
GNR de Boticas     276 510 540 
GNR de Montalegre     276 510 300
GNR de Venda Nova     253 659 490 
Centro de Saúde de Boticas    276 410 140 
Centro de Saúde de Montalegre   276 510 160
Extensão de Saúde de Cabril    253 652 152
Extensão de Saúde de Covelães   276 536 164
Extensão de saúde de Ferral    253 659 419
Extensão de Saúde de Salto    253 659 283
Extensão de Saúde de Solveira   276 536 183
Extensão de Saúde de Tourém   276 579 163
Extensão de Saúde de Venda Nova   253 659 243
Extensão de saúde de Viade de Baixo   276 556 130
Extensão de saúde de Vilar de Perdizes  276 536 169
Hospital Distrital de Chaves    276 300 900
Agrupamento de Escolas G. M. de Boticas  276 415 245

Agrupamento de Escolas de Montalegre  276 510 240
Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso  253 659 000
Escola Profissional de Chaves    276 340 420
Centro de Formação Profissional de Chaves  276 340 290
Tribunal Judicial de Boticas    276 510 520
Tribunal Judicial de Montalegre   276 090 000
Instituto de Emprego de Chaves   276 340 330
Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso  276 340 660
ADRAT (Chaves)     276 340 920
ACISAT (Chaves)      276 332 579
Direcção Regional de Agricultura (Chaves)  276 334 359
EDP – Electricidade de Portugal   276 333 225
Cruz Vermelha Portuguesa Boticas   276 410 200
Cruz Vermelha Portuguesa Montalegre  276 518 050
APAV – Apoio à Vítima    707 200 077
SOS – Criança     800 202 651
SOS – Grávidas     800 201 139
SOS – Deixe de Fumar     808 208 888
SOS – Voz Amiga     800 202 669
Linha SIDA      800 266 666
Intoxicações      808 250 143
NOTÍCIAS DE BARROSO     91 4521 740
NOTÍCIAS DE BARROSO    276 512 285
Conservatória dos Registos Civil, Predial e 
Cartório Notarial de Montalegre   276 512 442
SEPNA – DGR Chaves    276 340 210

Informações úteis

Já galgou até aos mil metros 
a vespa “velutina nigrithorax”, 
a predadora que mata e destrói 
os colmeais. Foi,  dia 30 de 
Setembro, pelas 18.30 horas, 
que o Notícias de Barroso 
foi alertado para a existência 
dum ninho de “Velutina” em 
Montalegre, na Rua Miguel 
Torga, num pinheiro de grande 
porte, situado no terreno ao lado 
da casa de Rui Lopes. 

O caso reveste-se de grande 
relevância para a população em 
geral e em particular para todos 
os barrosões, tal como adiante se 
pretende justificar.

No referido dia e hora o 
Notícias de Barroso esteve lá 
a ver o local onde encontrou 
José Luís Tavares. Este amigo, 
professor de Educação Fìsica, 
é também arboricultor e 
expert neste tipo de ataques à 
vespa maldita. Segundo nos 
confirmou, tem sido chamado 
para situações idênticas em 
diversos concelhos, dada a 
dificuldade dos Bombeiros em 
possuir equipamento adequado 
para destruir todos os ninhos.

Carregando o seu vasto e 
especializado equipamento, 
devidamente homologado, subiu 
a mais de 30 metros de altura, 
pinheiro acima, qual “homem 
aranha” em procura do irreal. E, 
num espaço equivalente a pouco 
mais de meia hora conseguiu o 
objectivo: destruir o enxame e 
retirar o ninho exibindo-o, cá 
em baixo, aos mirones que na 
rua o esperavam com natural 
curiosidade.

E lá veio o prof. José Luís, 
feliz e sorridente, por ter 
desempnhado mais uma proeza 
digna de apreço, só ao alcance 
dos audazes e destemidos 
“heróis” que ainda há entre a 
nossa gente.

Exibiu o troféu e deu 
explicações sobre este tipo de 
vespa que, ao contrário do que 
se vaticinava, já galgou até aos 
mil metros de altitude com todas 
as nefastas consequências que 
daí decorrem para a região.

Também os Bombeiros 
Voluntários de Montalegre 

compareceram no local, 
representados ao seu mais 
alto nível pelo presidente da 
direcção, António Batista dos 
Santos e do comandante, David 
Teixeira, acompanhados por 
alguns soldados da paz.

Ali justificaram o seu 
afastamento da operação a 
cargo exclusivo de José Luís 
Tavares e que se ficou a dever 
ao facto da escada para atacar 
este tipo de situações ter apenas 
25 metros e que não deu para 
chegar aos mais de trinta a que 
se encontrava o ninho da vespa 
bem lá no cimo do pinheiro.

Os ninhos, como se pode 
ver pelas imagens, construidos 
no cimo das árvores, bem presos 
numa das suas ramagens, são 
grandes, de formato arredondado 
com 30 ou mais centímetros de 
diâmetro. Lá dentro, milhares 
de larvas já na fase de saída dos 
óvulos. A aplicação do spray 
vespicida aplicado por José Luís 
matou ou tonteou as vespas, 
anulando por colmpleto a sua 
acção já que as larvas morrem 
por falta de alimento.

Apelo a todos os barrosões 
e à comunidade em geral!   

As abelhas são os únicos 
insectos que produzem alimento 
e outros bens indispensáveis à 
vida dos homens. Mas não só. 
No último debate da Sociedade 
Geográfica Real de Londres, 
no Instituto Whatch, as abelhas 
foram declaradas a espécie mais 
valiosa do mundo.

70% da agricultura mundial 
depende das abelhas porque 
sem polinização as plantas 
não podem reproduzir-se, sem 
plantas os animais morrem 
à fome e a seguir morrem 
os humanos. “Se as abelhas 
desaparecerem, aos humanos 
restam-lhe quatro anos de vida”, 
afirmação atribuida a Albert 
Einstein.

Pelo que acima se diz, 
fica claro que as abelhas 
têm de ser protegidas de 
tudo aquilo que as pode 
dizimar ou fazer desaparecer. 
Os pesticidas, herbicidas, 

radiações electrónicas e outros 

poluentes estão na origem 

do desaparecimento de uma 

elevada percentagem de 

abelhas, ano após ano, de que se 

queixam os apicultores de todo 

o mundo. Mas agora a vespa 

velutina é o maior perigo para 

as abelhas que, numa semana, 

veja-se bem! podem matar todas 

as abelhas duma colónia. Isto é 

terrível.

Por isso, se faz aqui um 

apelo a todos os barrosões e à 

comunidade em geral: quando 

descobrirem um ninho de “vespa 

velutina”, por favor, avisem 

logo os Bombeiros Voluntários 

ou a Câmara Municipal, 

entidades sobre quem recai a 

responsabilidade de tratar da sua 

destruição imediata.

Para bem de todos! Pra bem 

da humanidade! 

Carvalho de Moura, 

apicultor

A vespa asiática em Montalegre
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Montalegre consegue 
remontada

A perder por 1-0, a equipa 
barrosã consegue dar a volta ao 
marcador no último quarto de hora. 
O Montalegre fez uma segunda parte 
memorável.

Entrou melhor no jogo a equipa 
minhota, bastante moralizada depois 
de eliminar o Mafra, da segunda 
liga, na Taça de Portugal. A equipa 
do Montalegre entrou receosa e o 
Limianos podia ter marcado logo no 
minuto seis – Elivelton obriga Tiago 
Guedes a boa intervenção e na recarga 
Wanderley atira ao lado. À passagem 
do minuto dez, Alvinho, em boa 
posição, atira por cima. O Montalegre 
defendia bem, porém a equipa não 
conseguia chegar com perigo à baliza 
contrária. Aos 41 minutos o Limianos 
abre o marcador – passe fantástico 
para Elivelton e o brasileiro a disparar 
forte e colocado. Reage o Montalegre, 
com Turé quase a empatar, a bola 
sai muito perto do poste direito… 
Ao intervalo 1-0, justo e a traduzir 
algum ascendente da equipa do Alto 
Minho. Na etapa complementar 
houve mais Montalegre, os barrosões 
subiram linhas, pressionaram mais 
e tomaram conta do meio campo. 
O Limianos recuou e o Montalegre 
passou a tomar conta do jogo. Só 
teve uma oportunidade de golo, no 
segundo tempo, a equipa minhota 
– Elivelton, em boa posição, atirou 
por cima da trave. Aos 55 minutos os 
transmontanos ficam a pedir grande 
penalidade por mão dentro da área e, 
dez minutos depois, Lio quase empata, 
valeu a defesa por instinto de Bruno 
Santos. Aos 66 minutos, cruzamento 
de Zack e cabeceamento de Prince 
que falha o alvo…O Montalegre estava 
cada vez mais perigoso e, de livre 
direto, Zangão empata a contenda. 
Um grande golo do brasileiro que, na 
época passada, jogou no Mirandela. 
Os dois conjuntos estavam insatisfeitos 
com o empate, apostavam-se todas as 
fichas na vitória para sair da parte baixa 
da tabela classificativa. Aos 90+1, livre 
a favor do Limianos, o Montalegre 
recupera a bola, Tavares corre com 
a bola, ainda atrás do meio campo 
defensivo, isola-se e faz um golo épico. 
Foi a loucura nas hostes barrosãs e 
a desilusão total no Limianos. Os 
transmontanos venciam num jogo 
eletrizante – uma vitória muito suada 
e conseguida quase no cair do pano. 
Duas boas equipas que mostraram, 
uma vez mais, que este campeonato 
está muito forte, quiçá o mais forte 
de sempre, na série A. O treinador do 
Limianos, José Carlos Fernandes, era o 
espelho da desilusão: “O Montalegre 
tem qualidade, na primeira parte 

fomos melhores, foi pena não termos 
materializado as oportunidades. Na 
segunda parte fizemos muitos erros, 
parece-me que em termos físicos 
também tivemos algumas dificuldades 
(o jogo da taça foi muito exigente física 
e mentalmente). No fim quisemos 
ganhar o jogo, já é a terceira vez que 
nos acontece, e saímos com uma 
derrota. O empate ajustava-se mais, 
temos um grupo com qualidade e 
podemos fazer mais e melhor”. Já o 
treinador barrosão, José Viage, destaca 
a exibição dos seus atletas na etapa 
complementar:”O Montalegre não fez 
uma grande primeira parte, entrámos 
algo intermitentes, receosos. Na 
segunda parte fizemos uma exibição 
épica, com caráter e qualidade…
Hoje a equipa deu uma grande 
demonstração, se jogarmos como 
jogamos na segunda parte podemos 
ganhar a qualquer adversário…”

Euromilhões saíu em Chaves

O Montalegre jogou melhor, teve 
mais e melhores oportunidades, 
porém o Chaves Satélite foi mais 
eficaz na finalização.

No primeiro tempo a equipa 
Flaviense não conseguiu fazer um 
único remate à baliza de Tiago Guedes. 
O Montalegre teve em João Paulo uma 
enorme parede, defendeu tudo e foi o 
melhor jogador em campo. Logo aos 
dezoito minutos, Zangão dispara e o 
guarda-redes brasileiro defende com 
competência. Aos 25 minutos, David 
Carvalho, corta bem uma jogada 
prometedora de ataque dos campeões 
distritais. Aos 26 minutos, Prince tinha 
tudo para fazer golo, todavia atira 
ao lado….E aos 31 minutos Zangão 
está perto de abrir o marcador. Ao 
intervalo 0-0. Na etapa complementar 
continua o Montalegre a assumir 
as rédeas do jogo – Paulo Roberto 
obriga João Paulo a grande defesa para 
canto – depois, e contra a corrente do 
jogo, Mika abre o marcador com um 
remate forte e colocado fora da área. 
Mika é um jovem e talentoso atleta 
que pode, em breve, dar o salto para 
a equipa principal 
dos “Valentes 
Transmontanos”! 
Logo a seguir, Afonso 
testa a atenção 
de Tiago Guedes. 
Aos 61 minutos, 
Prince, isolado, 
não consegue bater 
João Paulo, que faz 
mais uma grande 
intervenção. Aos 77, 
jogada com esquadra e régua: Zack 
assiste Zangão, que proporciona 
mais uma enorme intervenção a 

João Paulo; na recarga, a bola sai por 
cima ….! Aos 85 minutos, Zangão 
obriga o guarda-redes Flaviense a 
mais uma intervenção para canto. Já 
na parte final Bachi, que entrou bem 
na contenda, atira forte mas à malha 
lateral. Parece-nos que Paredes é 
derrubado dentro da área, ficando 
por assinalar uma grande penalidade 
contra a turma barrosã. O Montalegre 
merecia mais, face ao caudal ofensivo 
e qualidade de jogo. Arbitragem 
com alguns erros, sem influenciar 
o resultado final. O Chaves Satélite 
tem qualidade para lutar pela subida 
(mas tem de mostrar mais que aquilo 
que fez em Montalegre) e o CDCM 
mostrou argumentos para sair dos 
lugares incómodos onde se encontra. 
O técnico do Montalegre, Viage, 
deu os parabéns aos seus jogadores 
e acrescentou: “ Estou orgulhoso da 
equipa, o Montalegre foi superior em 
todos os capítulos, hoje aconteceu 
aqui um milagre (o Chaves Satélite 
ganhar). O Montalegre podia ter dado 
aqui cinco ou seis, o guarda-redes João 
Paulo faz uma exibição estrondosa”…
Já o técnico do Chaves Satélite, Carlos 
Guerra, diz que “o Chaves Satélite 
não fez um bom jogo, acabamos 
por ser felizes mas há um jogador do 
Montalegre que deveria ser expulso. 
Estamos satisfeitos com os três pontos 
mas não com a exibição… Hoje aqui 
conseguimos ser mais eficazes que o 
Montalegre”

Nuno Carvalho

Salto conquista Supertaça de 
Futsal 2018

A equipa barrosã do Grupo 
Desportivo e Cultural de Salto 
conquistou a Supertaça distrital de 
Futsal masculino ao bater, no jogo 
decisivo, a formação do Barqueiros 
por 3-2. A partida foi realizada no 
pavilhão Dr. Gomes da Costa, em 
Vila Pouca de Aguiar. Referir que o 
Salto é o atual campeão distrital da 
A.F. Vila Real e o Barqueiros venceu 
a taça distrital na época passada. O 

município de Montalegre aproveita 
para felicitar mais este feito da equipa 
barrosã.



A Vespa asiática em Montalegre

Apelo aos estimados assinantes do Notícias de Barroso:
Pedimos aos assinantes que ainda não liquidaram a assinatura que o façam logo que possível. Vejam as indicações em NOTÍCIAS DE BARROSO na página 10. A 

administração agradece.

O Prof. José Luís Tavares mostra-se muito à vontade no desempenho de mais 
uma tarefa de certos riscos

Com o ninho das vespas num saco de plástico, dá informações sobre a vespa 
asiática

Uma imagem da vespa predadora, grande, escura e com o último anel de cor 
amarela

Equipado e preparado para começar a subir ao cimo da árvore


