
Amigos Sobreirenses 

A poucos dias da decisão final, aquela que definirá o destino da Sobreira e de todos os Sobreirenses, nos 

próximos quatro anos, proponho-vos que façais comigo um esforço de memória, uma viagem no tempo. 

O que era Sobreira há 12 anos atrás?  

Uma terra esquecida no sul do concelho de Paredes, onde a Junta de Freguesia mais não era do que um 

mero emissor de atestados, de papéis, um local de desenrasque para um ou outro problema 

burocrático. 

O que é  Sobreira hoje? 

Certamente, que muitos de vós já tiveram a experiência de serem abordados nas nossas ruas por 

alguém que se questiona quanto ao local onde se encontra, procurando pela Sobreira, por aquela aldeia 

pequenina, no sul do Concelho de Paredes. 

Ficam boquiabertos, admirados aqueles que nos visitam quando percebem o que aconteceu a nossa 

terra, que o local para onde se queriam dirigir é afinal logo ali ao lado e que apenas não o reconheceram 

pela extrema mudança que o mesmo sofreu. 

Pois é, meus amigos, acredito que a muitos lhes custe admitir esta realidade e, por isso, entendo que 

apesar das mudanças ocorridas continuem a apregoar e a tentar convencer as pessoas de que nada se 

fez nesta terra. O povo, que é sábio, costuma dizer que mais cego é quem não quer ver. 

Mas os Sobreirenses não são cegos, são pessoas esclarecidas capazes de reconhecer as mudanças que 

aqui ocorreram em 12 anos. 

Foram mais de 75 ruas intervencionadas, desde de pavimentações, a abertura de novas ruas. Quem não 

se lembra de, para chegar a Santa Comba ter que sair da Sobreira e passar por Recarei. Hoje, com a via 

do poder local Sobreira é uma, e Santa Comba faz parte dela. 

Hoje, Sobreira é uma Vila, onde o ordenamento do território é uma preocupação, onde espaços verdes 

e zonas de lazer coabitam harmoniosamente com as edificações. 

Hoje, Sobreira é uma Vila com cerca de 4200 habitantes, muitos vindos de fora e que encontraram aqui 

o local para construírem as suas vidas. 

Hoje, Sobreira é a terra onde o pobre velhinho já não tem que esperar pelo Carteiro para levar o vale da 

reforma para casa, com medo que lho roubem da caixa postal que a Junta Socialista lhe tinha colocado a 

longos metros de distância da sua casa. 

Hoje, Sobreira tem nome de ruas e números de porta, hoje sobreira tem distribuição de correio porta a 

porta, hoje Sobreira tem um balcão dos CTT onde esse velhinho pode, inclusivamente, proceder ao 

levantamento do seu vale postal sem ter que pedir ao Sr. Merceeiro que, por favor, lho pague, 

guardando depois o dinheiro debaixo do colchão. 

Hoje, Sobreira deixou de ter Segurança Social por inércia da Junta Socialista que a deixou ir embora. 

Tem provisoriamente um balcão da Segurança Social onde pode ser entregue documentação, e não 

desistirá de a ter novamente, assim que conseguir instalações próprias para a reinstalar. 

Hoje, Sobreira tem um moderno centro escolar onde as nossas crianças podem estudar em condições 

ideais. Não almoçam em contentores, não comem comida confeccionada 5 horas antes. Não fazem 



desporto num ginásio improvisado, não brincam em recreios de saibro. Têm biblioteca, sala de 

informática, acesso à internet, quadros interactivos, têm tudo aquilo a que têm direito para se 

desenvolverem enquanto cidadãos do futuro. E quem é mãe ou pai sente-se, agora, mais seguro, e mais 

satisfeito porque vê a sua criança feliz. 

Hoje, Sobreira tem multibanco, o único que restou depois de tantos actos de vandalismo, porque a 

Junta de Freguesia, apesar dos prejuízos, a mantém por entender ser essencial à população. Apostamos 

nos serviços de proximidade, porque nos preocupamos com o bem-estar de todos os Sobreirenses. 

Sobreira é, hoje, reconhecida internacionalmente pelo património natural que ostenta, nomeadamente 

as minas de Castromil, cujo centro de interpretação foi este ano inaugurado, e que estão inseridas no 

roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro Geológico de Portugal. Uma riqueza  

 Caros Sobreirenses 

Foram estas e outras mudanças que me fizeram aceitar o convite que me foi feito há quatro anos atrás 

para ingressar o Executivo da Junta de Freguesia de Sobreira e foram estas mudanças, algumas ocorridas 

já durante o mandato que cumpri, que me fizeram aceitar o desafio de me candidatar às Autárquicas 

2013. 

Sou Sobreirense e sempre me preocupei com a minha terra! 

Eu e a minha equipa temos orgulho nas nossas gentes, no nosso património, nas tradições e instituições. 

Estamos despojados de vaidades e prontos para servir a Sobreira. Colocámos o interesse da população 

acima dos partidos, e não sucumbiremos perante pressões, grupos de interesses ou interesses privados 

porque respeitamos a Sobreira e os Sobreirenses 

Somos gente consciente das dificuldades atuais, não somos vendedores de ilusões e de sonhos e por 

isso apresentamos projectos concretizáveis para os próximos quatro anos.  

Meus amigos Sobreirenses 

Quando decidi candidatar-me a Presidente de Junta muitos referiram que não conseguiria por ser jovem 

demais e por ser mulher. No entanto, quem me conhece sabe que esses argumentos não me iriam deter 

ou intimidar. Não sou mulher de virar costas a um desafio, não sou mulher para virar as costas à minha 

terra e à minha gente. 

Estou ciente de que ser Presidente de Junta não é ter um lugar, mas é ser um lugar para os outros. Estou 

por Vós e conto convosco no dia 29 de Setembro para que juntos possamos levar mais longe a terra que 

nos viu nascer. 

  

Por Si e pela Sobreira! 

Célia Oliveira 

  

 

  

 


